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Abstract 
Introduction: Power (geopolitical) rivalries in the foreign policy of 

countries have long had a major impact on the formation of relations 

between them. Among these, geopolitical foundations are one of the 

most important variables influencing the formation of foreign policy. 

The proximity of the Islamic Republic of Iran to various geopolitical 

and geostrategic regions is one of the most important opportunities 

related to foreign policy. In order to achieve national goals and 

interests in its foreign policy, Iran must consider the geopolitical 

foundations of its geopolitical position and geostrategy, especially in 

relation to its neighbors. Meanwhile, Turkey, as one of Iran's most 

important neighbors and actors in the Eurasian region, in order to 

achieve national goals and interests in its foreign policy, is forced to 

communicate in various fields and this necessitates the study of 

relations between the two countries. The present research is applied in 

terms of the type of research and is qualitative in terms of method 

which is the type of record-keeping method used. The findings of the 

research show that in accordance with the policies adopted by both 

countries in this region, the Islamic Republic of Iran in terms of 

geopolitical components which includes economic, security, cultural 

components and such in order to achieve maximum national interests 

has chosen relations with Turkey from interactive to competitive. 

The Eurasian region has a special place in the policies of regional and 

supra-regional powers due to its special geopolitical, geo-economic 

and geostrategic position. In the meantime, the two countries of the 

Islamic Republic of Iran and Turkey, due to being located in this 
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region, have always tried to take steps towards their national goals by 

adopting different policies and thereby secure their national interests. 

Both countries are trying to expand their influence in the region, given 

the capabilities and limitations of their foreign policy. On the other 

hand, with the collapse of the Soviet Union and the opening of new 

borders, not only did the military threat against Iran diminish, but it 

also created a variety of new opportunities for Iran. In addition to 

common religion, Iran has historical, ethnic and cultural ties with most 

of the republics of Central Asia and the Caucasus, as well as with 

some of these countries. Also in terms of geopolitical issues, first, 

none of these republics has direct access to open waters, and secondly, 

the Central Asian region is located as a barrier between the Islamic 

Republic of Iran and the Russian Federation. Therefore, the I. R. Iran 

must formulate its foreign policy strategy in such a way that by 

utilizing its geopolitical infrastructure, it can achieve its national 

interests with Turkey in the Eurasian region. Since every research 

revolves around one or more key questions due to its research focus, 

the research questions are: 

Research Question: What are the effects of the geopolitical 

foundations of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran on 

relations with Turkey in Eurasia?  

Research Hypothesis: In response to the research question, we can say 

that geopolitical foundations (regional competition, economic, 

ideological, political and security issues) have dual and contradictory 

effects on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in relation 

to Turkey; as it formulates the geopolitical relations between the two 

countries in an interactive-competitive way. 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): The present 

research is qualitative in terms of method. Documentary and library 

methods have been used to collect reliable and first-hand data. In this 

way, by identifying the most reliable sources related to the research 

topic, the files were taken and then analyzed in a logical order. 

Therefore, the paper has used comparative methods, analysis using 

library, and documentary data. 

Results and Discussion: The Islamic Republic of Iran and Turkey are 

the main regional actors that play a prominent role in several 

geographical areas separately in terms of geopolitical weight and 

identity. Iran and Turkey, using their Iranian-Turkish identity, have 

sought to influence strategic regions by linking their principles and 

values to regional issues, in particular the leadership of ideological 

movements and non-governmental actors. In fact, these two actors are 
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pursuing their national interests in connection with regional policies. 

Accordingly, instability has become a major feature of bilateral 

relations. However, ideological differences, geopolitical concerns and 

regional rivalry between the two countries have sometimes turned into 

crises. With the collapse of the Soviet Union, the limitation of new 

possibilities and opportunities arising from the developments in 

Central Asia and the Caucasus, as well as the policies of the West, 

especially the United States, against Iran's influence in the southern 

part of the Soviet Union, led to the emergence of new governments.  

Conclusion: As discussed earlier, as we move away from the 

emergence of these new nations in Central Asia and the collapse of the 

Soviet Union, the governments of Iran and Turkey are aware of the 

dangers of over-competition especially in the economic and energy 

sectors (Oil and gas) and also by discovering areas of joint 

cooperation, including security issues that both countries faced, they 

have tried to reduce the scope of competition and their relationship 

towards cooperation or at least a mixture of cooperation and 

competition. Of course, it should be emphasized that geopolitically, 

the two countries, despite having sometimes-conflicting interests are 

forced to cooperate with each other and as the course of relations 

between the two shows, the two countries cannot have long-term 

strained relations. In short, the rivalry between Iran and Turkey in 

Eurasia is not a worrying issue for Iran, especially given the turmoil in 

the surrounding countries. The Caucasus is more geopolitically 

important, but Russia’s influence and activities in that region 

overshadow the sense of rivalry between Iran and Turkey. The same is 

true of Central Asia. In both regions, Russia remains the main power 

and its political influence is much greater than that of Iran and Turkey. 

Keywords: Eurasia, Iran, Geopolitical Foundations, Turkey, Foreign 

Policy. 
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  ایراناسالمی است خارجی جمهوري هاي ژئوپليتيکی سيتأثير بنيان

 تركيه در اوراسيا نسبت به
 *افشين متقی

 ی سیاسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمیگروه جغرافیا دانشیار،

 آرش سلطانی
 یخوارزم دانشگاه ،ییایجغراف علوم دانشکدهدانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، 

 (18/04/1401: بیتصو خیتار -26/11/1399: افتیدر خیتار)

 چکيده

 ترثییر کشرورها میرا  روابر  گیریشرک  برر دیرباز از کشورها خارجی سیاست در قدرتی هایرقابت

 وروش گیریشک  در مؤیر ترین متغیرهایاز مهم های ژئوپلیتیكدر این میا  بنیا . است داشته اساسی

سیاسی دارنرد و برر رافیاییهایی هستند که ماهیت جغها واقعیتاین بنیا کشورهاست.  خارجی سیاست

ی، یکپرارگگی سررزمینی، ب را و موجودیرت ملرملی، امنیت های دفهسیاسی، راهبردها، منافع و  رفتار

 سرتراتییکیجواری جمهوری اسالمی ایرا  با مناطق ژئروپلیتیکی و ژئواهم گذارند.کشورها نیز تثییر می

ها و منرافع های مربوط با سیاست خارجی است. ایرا  برای دستیابی به هدفترین فرصتمتعدد از مهم

ژئوپلیتیکی و ژئواسرتراتیی  ته از موقعیتی ژئوپلیتیکی برگرفهاخارجی خود باید بنیا  ملی در سیاست

ترین عنوا  یکی از مهموییه نسبت به همسایگانش در نظر بگیرد. در این میا ، کشور ترکیه بهخود را به

خارجی  ملی در سیاستها و منافع همسایگا  و بازیگرا  ایرا  در منط ۀ اوراسیا برای دستیابی به هدف

وابر  دو های مختلف با هم هستند. این مسرلله زرزوم بررسری رر به برقراری ارتباط در زمینهخود ناگا

 ای و اسرنادیهای کتابخانرهاز داده و ایروش تحلیر  م ایرسهاین نوشتار از دهد. در کشور را نشا  می

شدۀ هر دو کشور در  کارگرفتههای بهدهد متناسب با سیاستهای نوشتار نشا  مییافته. کنیماستفاده می

هرای انرد از مؤزفرهکره عبار  های ژئروپلیتیکیایرا  با توجره بره مؤزفرهاسالمی ری این منط ه، جمهو

ز ، روابطری ابرای دستیابی به منافع ملی بیشرینههای این موارد اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و زیرمجموعه

   تعاملی تا رقابتی را نسبت به ترکیه انتخاب کرده است. 

 های ژئوپلیتیکی، ترکیه، سیاست خارجی.بنیا  ایرا ،سیا، ااور: واژگان اصلی
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 مقدمه
و  2ژئواکونررومیکی 1دزی  برخررورداری از موقعیررت ویرریۀ ژئرروپلیتیکی،منط ررۀ اوراسرریا برره

ای ای و فرامنط رههای منط رههای قردر گذاریای در سیاسرتجایگراه ویریه 3ژئواستراتییکی،
دزی  قرارگرفتن در این منط ه ایرا  و ترکیه نیز بهاسالمی   دو کشور جمهوری دارد. در این میا

های ملی گرام بردارنرد و های مختلف در زمینۀ هدفاند با کاربست سیاستهمواره تالش کرده
 وکوشند برا توجره بره امکانرا  دو کشور می منافع ملی خود را از این رهگذر تثمین کنند. هر

هرای ترکیره زرزوی ارجی خود نفوذشا  را در منط ه گسترش دهنرد. م امتنگناهای سیاست خ
رو، با وجرود کوشرش دانند. از ایندیرینۀ خود را ایفای ن ش پ  ارتباطی میا  غرب و شرق می

فراوا  برای عضویت در اتحادیۀ اروپا، خواها  گسترش رواب  خرود برا کشرورهای پیرامرونی 
ای در زسریای مرکرزی، بیشرتر جوی متحردا  منط رهوهستند. هردف اصرلی ترکیره از جسرت

صرنعتی های اقتصادی است. ترکیه بازارهای این کشورها را برای صادرا  صنعتی و نیمههدف
دهندۀ انررژی ایرن منط ره بره اروپرا را داشرته باشرد. کوشد ن ش انت الداند و میخود مهم می

کره برا حازی، درسرازد. از سروی دیگررهای فسیلی را برزورده نیازهای خود به انرژی ،همچنین
تنها تهدیدهای نظامی علیه ایررا  کراهش فروپاشی اتحاد شوروی و گشایش مرزهای جدید، نه

ایررا  عرالوه برر دیرن . وجود زوردهای جدید متنوعی را برای ایرا  نیز برهیافت، بلکه فرصت
و فرهنگری دارد و برا های زسیای مرکزی پیوندهای تاریخی، قرومی مشترك، با بیشتر جمهوری

تاجیکستا  و مردم سمرقند و بخارا در ازبکستا  نیز زبا  مشترك دارد. همچنین از نظر مسرائ  
هرای ززاد دسترسری ندارنرد و طور مسرت یم بره زبها برهژئوپلیتیکی هیچ یك از این جمهوری

یه قررار منط ۀ زسیای مرکزی مانند خ  حائلی میا  جمهوری اسالمی ایرا  و فدراسریو  روسر
شرکلی خرارجی خرود را بهایرا  باید راهبرد سیاست اسالمی رو، جمهوری از این. گرفته است

اش، بتواند به منرافع ملری خرود در م ابر  گیری از زیربناهای ژئوپلیتیکیتدوین کند که با بهره
 وهشری،پی تمرکرز ایجراد دزی بره پیوهشی، هر که زنجا ترکیه در منط ۀ اوراسیا دست یابد. از

هرای کره بنیرا  است شود، پرسش این نوشتار اینمی ایجاد اساسی یا گند پرسش یك پیرامو 
ایرا  گه زیاری بر روابر  برا ترکیره در اوراسریا اسالمی ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری 
ای، اقتصادی، )رقابت منط ه های ژئوپلیتیکیشود که بنیا دارند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می

زیار دوگانه و متضرادی برر سیاسرت خرارجی گرایی( تركپا ایدئوزوژیکی، سیاسی و امنیتی و 
طوری که روابر  ژئروپلیتیکی دو کشرور را ایرا  در ارتباط با ترکیه دارند؛ به اسالمی جمهوری

 کند. بندی میرقابتی صور  صور  تعاملیبه
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روش  ازاز نظرر روش  و شرودیممحسروب  یکراربرد پیوهش،حاضر از نظر نوع  نوشتار
طالعرا  اروش از اسناد معتبر موجرود و منرابع مشرابه  این .است گرفته بهره یاسهی ام  یتحل
ها و اطالعرا  ایرن نوشرتار برر اسرا  وری داده. روش گردزکندعنوا  منبع داده استفاده میبه

اینترنتری اسرت. پرز از  های در دستر  و همچنرین منرابعنامهها و پایا ها، م ازهمطازعۀ کتاب
ی بر تفکر و منطق و ها از راه توصیفی و مبتنوتحلی  ز بندی اطالعا ، تجزیهگردزوری و طب ه

 استدالل انجام شده است. 
 

 منطقه در هيترك و رانیا ییايجغراف تيموقع. 1 شکل

 
Source: Authors 

 پيشينۀ پژوهش
های رقابت میا  واب  ایرا  و ترکیه و میدا ای تعارض در ر( در م ازه2022کلیك )اوزرایمر و 

ها رواب  ایررا  و ترکیره بعرد از سررکارزمد  حرزب . به باور ز اندرا بررسی کردهاین دو کشور 
سرتمر مسوی رقابت گرایش یافت. با این حال، زنچه از تعارض گرای عدازت و توسعه، بهاسالم

شرور پایردار اقتصرادی برین دو کد رواب  و تنش عمیق رواب  این دو کشور جلوگیری کرد، وجو
های ای جنگ( در م ازه2022مکی )شد  یافته است. کوهن و شا 2013وییه پز از سال است که به

ها جنگ نیابتی ایرا  در خاورمیانره را موفرق ارزیرابی و وز  اند. ز بررسی کردهرا نیابتی ایرا  
اند ردهکل تثکید اند. با این حاعودی برزورد کردهایرا  را فراتر از ترکیه و عربستا  س پلیتیکیژئو

ه وییه بعرد از حملرۀ نظرامی روسریه برزسیای مرکزی و قف از، حیا  خلو  ترکیه است و بره
 ست.اوکراین، ترکیه برای تعمیق حضور خود در زسیای مرکزی و قف از بیشتر تالش کرده ا
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ایرن نتیجره  بره« ای ایرا  و ترکیه هنبردهای منط»( در کتابی با عنوا  2021مونکو )بازجی و 
های ی متفراوتی از اسرالم دارنرد. سیاسرتهراخوانشرسیده است که دو کشور ایرا  و ترکیه، 

 انست. درگرایانۀ صفویه دهای شیعهنوعی در زمینۀ سیاستتوا  بهای ایرا  را همچنا  میمنط ه
 کنرد. ایرن دوی را توزیرد و توزیرع میگرایانۀ عثمرانهای اسالمم اب ، ترکیه نیز زشکارا سیاست

ای، متفراو  و های دو کشور از نظرم منط رهحوزۀ متفاو ، سبب شده است تفسیرها و ذهنیت
کره « هراانیزسیای مرکزی در تصور ژئوپلیتیکی ایر»( در م ازۀ 2021) گاه متضاد باشد. واستنیج

های مرتب  برا ایررا  در ضوعدر مجلۀ مطازعا  اوراسیای دانشگاه کمبریج منتشر شده است، مو
اری مکرخرزر، ه ای، سیاست خ  زوزه، وضعیت دریرایاری اقتصادی منط همکهاین منط ه را 

نظیر بیا  کم داند و موقعیت ایرا  را برای استفاده از این ظرفیتمی امنیتی و دیپلماسی فرهنگی
اری در روابر  ترکیره و تعرارض و همکر»  نامۀ خود با عنروا( در پایا 2005کند. سینکایا )می

تررین هرای ایردئوزوژیکی ایررا  و ترکیره را از مهماختالف«  2001تا  1989های ایرا  در سال
داند و یمعوام  رقابت و تنش بین دو کشور بعد از ان الب در ایرا  و فروپاشی اتحاد شوروی 

 دو کشور تثییر عمی ی دارد. گوید این عام   بر رواب می
 خرارجی سیاسرت ژئروپلیتیکی تحلیر » عنروا  برا خود دکتری رسازۀ در (1371افشردی )

 ژئوپلیتیرك، یر تحل ارائرۀ برا ،«مناسرب ازگروی ارائۀ و قف از منط ۀ در ایرا اسالمی جمهوری 
 عوامر  بره توجره است و ضرعف کرده بررسی و ن د را قف از منط ۀ در ایرا  خارجی سیاست

داند. داود اوغلو می این روند وقوع دالی  ترینمهم از خارجی را سیاست تدوین در ژئوپلیتیك
م کتاب بره در بخش سو ،«ازمل عمق راهبردی، موقعیت ترکیه در صحنۀ بین» کتاب ( در2003)

ه رداخته کرپعنوا  دو همسایۀ قدرتمند منط ه از نظر سیاست جغرافیایی رواب  ایرا  و ترکیه به
ای، تحوزی مثبت و سرازنده را ر برخی از مسائ  منط هنظر دهای اخیر با وجود اختالفدر سال

های مختلف سیاسری، اقتصرادی و فرهنگری برروز یافتره شاهد بوده و زیار این تحول در عرصه
 است و همچنا  با روندی رو به رشد ادامه دارد. 

« هرای ژئروپلیتیکی در اوراسریارقابت»( در بخشی از م ازرۀ 2013) اُف میابراه و اُف بیغر
های کشورهای نواست الل اوراسیا پرز از فروپاشری اتحراد شروروی وه بر برشمرد  برتریعال

شردۀ ایررا  کارگرفتههای بهوییه ایرا  و ترکیه، نوع عالیق و سیاستبرای کشورهای همسایه به
دانرد. الزیرك، در کتراب را در این منط ه برای رسید  به بیشترین منافع ملی بسیار با اهمیرت می

بینانره و قابر ل فهمری از روابر  توضری  واقع« 2011تا 1979های   ایرا  و ترکیه در سالرواب»
دهد. در انجرام ایرن کرار امنیتی و انرژی بیش از سی سال ایرا  و ترکیه را ارائه می 1دیپلماتیك،

ای پیونرد انداز گستردۀ سیاسی منط رهها با یکدیگر را به گشماهمیت هر دو کشور و رواب  ز 
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را ای ایررا  در زسریای مرکرزی های منط رهای موانع سیاست(، در م ازه2021دهد. فاخری )می
های ایرا  و ترکیره از یافتن رقابتوییه تسرینظر او هیمونی روسیه و ترکیه و بهکند. بهبیا  می

ای ای در زسریهای منط رهمیدا  سوریه به زسیای مرکزی و قف از از موانع مهم ایرا  در سیاست
 مرکزی است.

 و مرکزی زسیای منط ۀ در ترکیه و ایرا  همگرایی موانع»در م ازۀ  ،(1391رفیع و مظلومی )
 هرای شن ژئوپلیتیرك و ت ابر  ،یعنری ایردئوزوژیك اصلی بعد سه دربارۀ را ، این موانع«قف از

 از زگراهی برا ترکیره ایررا  و هایدوزت. دانندمی و متمرکز اقتصادی متبلور ای و رقابتمنط ه

 و از(گر و ازبتره انررژی )نفرت و اقتصادی زمینۀ در وییهبه حد از بیش رقابت مت اب  هایزیا 
 ز  برا کشرور دو هرر امنیتی کره مسائ  جمله از مشترك همکاری هایزمینه کشف با همچنین

 یرا یهمکرار سرویرا بره خرود رواب  و بکاهند رقابت دامنۀ از اندکرده تالش بودند، روروبه

 پیش ببرند. رقابت و همکاری از ایزمیزه کمدست
 ایررا  و اسرالمیجمهروری  خرارجی سیاسرت بره نظرری نگراه»(، در م ازۀ 1395صدیق )

 هایتبا سیاسر مرتب  خارجی سیاست حوزۀ مهم هاینظریه« اوراسیا منط ۀ در ترکیه جمهوری

 خرارجی رد کره سیاسرتگیرو نتیجره می اوراسریا را تبیرین کررده منط رۀ در ترکیره و ایررا 

 ورکشر ایرن منرافع ملری ترثمین سربب اوراسریا منط ۀ در ترکیه اقتصاد مبنای و غیرایدئوزوژیك

 گذارانرۀ ایررا ارزش و ایدئوزوژیك خارجی سیاست که حازی شده است. در مطلوب صور به

 کند. تثمین را ملی منافع است نتوانسته
در « رکرزیامنیتی زسریای م ۀترکیه در مجموع ایرا  و»(، در م ازۀ 1397و کاویانی ) کوالیی

امنیتری  ۀمجموعر زفرینی ایرا  و ترکیره درهایی برای ن شگه فرصت»پاسخ به این پرسش که 
هرای بررداری از ظرفیتدر سرط  کرال ، بهرهکنند کره پیشنهاد می« زسیای مرکزی وجود دارد؟

 اسرتمرکزی، جز در گارگوب سیاقتصادی در زسیای  وییهموجود نظامی، امنیتی، سیاسی و به
برا  نخواهرد شرد. جهرانی انجرام ۀغیرامنیتری کشرور در جامعر محور و شررای خارجی توسعه

 سی غیرایدئوزوژیك با پشتیبانی خرودرواب  سیا ۀپای ازمللی بربینۀ حمایت جامع زورد دستبه
رسید  نتیجههب، شرط ط  عملیاتیدر س .استفاده کرد هافرصتاز توا  های هدف، میجمهوری

اهری همر کرد  سیاست خارجی با رویکرد اقتصادی وشده در منط ه، هماهنگتعیین هایهدف
 رواب  تجاری با دیپلماسی عمومی است. 

به تحلی  « عالیق ژئوپلیتیکی ایرا  در زسیای مرکزی»(، در م ازۀ 2019ازنعیما  و دیگرا  )
رکرزی در گرارگوب پیکربنردی جدیرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرا  در زسریای م

پردازنرد. کننردۀ ایررا  در منط ره میهای اقتصرادی و سیاسری ت ویتژئوپلیتیکی، بررسی جنبه
هرای زمریکرا علیره همچنین تغییرهای وضعیت ژئوپلیتیکی در زسیای مرکزی پز از زغو تحریم
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های سیاست خرارجی یموییه تصمهایی در مورد بهبود نفوذ و بهایرا  را بررسی کرده و توصیه
 اند.کرده

 مبانی مفهومی پژوهش
 ژئوپليتيک

اسرت و « زمرین کررۀ»که منظور از ز  در اینجرا  2«ئوژ»ترکیب دو کلمه است:  1«ژئوپلیتیك»واژۀ 
« جغرافیرایی سیاسرت»تروا  بره کنایره دهد. این ترکیرب را میمعنی می« سیاست»که  3«پُلیتیك»

ژئوپلیتیك این نیست، بلکه مطازعۀ سیاستی را هردف دارد کره  معنی کرد؛ وزی منظور از ترکیب
شردۀ جغرافیرایی در صرحنۀ جهرانی، رقابرت اینکه در سط  مناطق تعریف شمول باشد یاجها 

محیطی در های سیاسریزفرینیها را مطازعه کند. ژئوپلیتیك همچنین از ن شسیاسی میا  قدر 
مطازعرۀ رقابرت »تروا  ترتیب، ژئوپلیتیرك را میکند. به این بحث می«قدر »گارگوب مفهوم 

ها، برای ایجاد سلطه بر منط ه یا جها  با استفاده از امکاناتی که محری ل جغرافیرایی میا  قدر 
، تعریف کرد. در این بازتاب است که ژئوپلیتیك از رابطۀ میا  سره عنصرر «گذارددر اختیار می

ای کره پدیرده« قردر »که موزد سیاست است، « بترقا»اند از زید که عبار اصلی به وجود می
که فضای الزم را برای محیطری سراختن رقابرت سیاسری در اختیرار « جغرافیا»سیاسی است و 

به این ترتیب، ژئوپلیتیك ارتباط انسرا  برا طبیعرت،  (.Mojtahedzadeh, 2013: 8-9)گذارد می
ملی و میزا  امکرا  تغییرر عوامر  های جغرافیایی قدر  ارتباط قدر  ملی و جغرافیا یا ریشه

کنرد. قردر  ملری و کنتررل محی  زیست را در جهت رفع نیازهای انسانی و ملی بررسری می
دهرد سرزمینی کرانو  ایرن نظریره اسرت. در واقرع، جروهر ژئوپلیتیرك را قردر  تشرکی  می

(Mojtahedzadeh, 2013: 8-9.) 

 هاي ژئوپليتيکبنيان
کی متغیرهایی هستند که نتیجرۀ ترثییرگرفتن و تثییرگذاشرتن عوامر  های ژئوپلیتیمنظور از بنیا 

طوری که پدیدارهای حاص  از کنش و واکنش سیاسی و جغرافیایی بر روی یکدیگر هستند. به
هرا عرواملی هسرتند کره ها بر همدیگر، نه ف   جغرافیایی هستند و نه ف   سیاسی، بلکه ز ز 

ز  را برا دیگرر کشرورها و برازیگرا  عرصرۀ  سیاست داخلی یرك کشرور و همچنرین روابر 
هایی دهند. این جدا از مسائلی در هر کردام از جنبرهازمللی به میزا  زیادی در تثییر قرار میبین

مانند ایدئوزوژیکی، سیاسی، اجتماعی کشورهاست. بنابراین متغیرهرای ژئروپلیتیکی برگرفتره از 
سیاسرت و قردر  اسرت کره در ایرن رابطره رواب  مت اب  عوام  جغرافیایی، محیطی و عام  

                                                           
1. Geopolitics 

2. Geo 

3. Politics 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   316

 عنوا  متغیررمست   و عامر  سیاسرت و قردر  برهعنوا  متغیر عوام  جغرافیایی و محیطی به
  (.Hosseinpour Pouyan, 2014: 9)کنند زفرینی میوابسته ن ش

 سياست خارجی
 کره مواضرعی انتخراب و هراروش تدبیرها، ها،روش مجموعۀ از است عبار  خارجی سیاست

 سیاسری نظرام برر حاکم کلی هایهدف گارگوب در خارجی مسائ  با برخورد در دوزت یك
 صرحنۀ در دوزت، یك هایسیاست و هاهدف بازتاب خارجی سیاست بیانی، به. گیردکار میبه

 افرراد ها،نهضرت ازمللی،بین هایسازما  جوامع، ها،دوزت دیگر با ارتباط در و ازمل بین رواب 
 و ازهرانی کشوری، هر خارجی سیاست در زغاز ن طۀ بنابراین. است جهانی رویدادهای و بیگانه
شرود می ترالش هراز  ترثمین و تح ق برای و بیا  ملی هایهدف عنوا به که است هاییزرما 

(Mohammadi, 1998: 23.)  شررودمرری تعریررف گونررهاین خارجیسیاسررت اسررا ، ایررنبررر :
 در حاکمیتی نهادهای یا های رسمیم ام هایی کههدف یا ور کارهادست ها،هدف از ایمجموعه»

 ز  هردف و اندطراحی کرده ملت دوزت حاکمیت از خارج محیطی شرای  یا کنشگرا  با رابطه
 از ایهحوز خارجی سیاست پز. «است گذارا سیاست موردنظر شیوۀ به هدف بر تثییرگذاری

  (.Sajjadpour, 2005: 125) شودمی متثیر یكژئوپلیت از که است کشورها سیاسی رواب 

 ياهاي ژئوپليتيکی سياست خارجی جمهوري اسالمی ایران در برابر تركيه در اوراسبنيان
 ايمنطقه هاينقش تقابل -

اصرلی  ریشرۀ ای،منط ره برترر قردر  یرك به شد تبدی  برای مت اب  تالش معت دند بسیاری
تراکنو   کره دهد. ن شیمی تشکی  را شوروی اتحاد جنوبی حوزۀ در ترکیه و ایرا  هایرقابت
 و ژئوپلیتیرك هایمؤزفره از اسرت ترکیبری واقرع در بروده ز  ایفرای دنبرال به منط ه در ترکیه

 خواهردهایی میسیاسرت کاربسرت با ترکیه (.Seddigh, 2004: 178) استراتییك هایمالحظه

 م ابر  بنیرادگرایی در و بگیرد عهده بر را زنا  رهبری خود، با مناطق این مردم همراهی ضمن

 جلب با هدف همچنین کند. ترکیه معرفی مناطق این بر ازگو عنوا به را خود روسیه، و اسالمی

 عم  در منط ه کشورها این سیاست کنندۀتسهی  عنوا به کندمی تالش غرب و زمریکا حمایت

 شررای  و هرای ژئروپلیتیکیواقعیت ا برر اسر بیشتر را خود ن ش ترکیه، م اب  در ایرا  .کند

 وفصر دیپلماسری ح  و ایمنط ره گراییاسرت. گندجانبره کررده اسرتوار منط ره در موجرود

 بررخالف دیردگاه هستند. ایرا  قف از و مرکزی زسیای در ایرا  ن ش اصلی عناصر ها،اختالف

 برا شروروی اتحراد جنوبی حوزۀ در را خود عالیق و هاهدف دارد تمای  ترکیه، طلبانۀرهبری

 ایرا  پیگیر هایببرد. اقدام پیش هادوزت این مشارکت جلب و ایمنط ه هایهمکاری گسترش

 جدیرد هایتثسیز تشک  و پیشنهاد ،)اکو(ای منط ه هایهمکاری سازما  دوبارۀ احیای برای

 دوم مؤزفرۀ .هسرتند گرایشری گنین از زشکاری هاینمونه خزر، دریای همکاری سازما  مانند

 هرایسرازندۀ اختالف وفصر ح  و یبرا  حفر  راستای در همچنین ایرا  که است معطوف
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 است ایررا  شده سبب شیوهای است. گنین میانجیگرانه هایفعازیت دنبالبه منط ه در موجود

قررار  ت ردیر مرورد ازمللریبین نهادهرای و منط ه کشورهای سوی از کنندهتثبیت عام  عنوا به
 هستند مهمی امتیازهای فرهنگی تاریخی و  کهن پیوندهای و یمواصالت خطوط گیرد. گسترش

 تح رق .دهرد انجرام فعرال شک به را خود ایمنط ه ن ش تواندمی ز  از گیریبهره با که ایرا 

کنرد می تبردی  ایمنط ره هرایارتباط محرور و یمواصرالت کرانو  بره را ایررا  وضعیتی گنین
(Seddigh, 2004: 181.) 

 مؤلفۀ اقتصادي -
 و مرکرزی زسریای منط رۀ در ترکیره و ایرا  کشور دو ت اب  شک  زشکارترین اقتصادی رقابت

 از مصررف برازار و گذاریسررمایه تجراری، روابر  وگراز،نفت انت رال قف از اسرت. خطروط

 عظریم ایرذخ وجود زورد.می وجودبه را کشور دو اقتصادی رقابت زمینۀ که هایی هستندحوزه

 ببسر ازبکستا  و قزاقستا  ترکمنستا ، جمهوری زذربایجا ، کشورهای فسیلی در هایانرژی

 برا .شرود مطررح دوم فرار  خلیج عنوا به خزر حوزۀ و زسیای مرکزی منط ۀ که است شده

 امنیرت و یرمس طول هزینه، نظر از) ایرا  (جنوبی مسیر از این منط ه انرژی انت ال اینکه وجود

 زوزره خ  عنو هر ساخت از خزر حوزۀ در ایرا  نفوذ کاهش دزی به  ریکااست، زم ترصرفه به

 حمایرت ترکیره پیشرنهادی جرایگزین مسریرهای از م اب  کند. درمی مخازفت جنوبی مسیر از

 موجود هایفرصت داد ازدست و ایرا  نفوذ کاهش ترکیه ضمن مسیر از انرژی انت ال کند.می

 در ایکننردهتعیین  رشن اقتصرادی، منرافع زورد دسرتبرا به ات دهدمی را امکا  این ترکیه به

 .داشته باشد کشورها این اقتصاد و سیاست
 یکرردبا رو نزدیکی ارتباط مرکزی زسیای انرژی سیاست در ترکیه فعال ن ش زمینه این در

 رزشا ملری برا منرافع عنوا به را منط ه در انرژی امنیت دارد که ترکیه خارجی سیاست جدید

 برود. در عرالغیرف منزوی و طور معمولبه ترکیه خارجی سیاست سرد، جنگ طول داند. درمی

 هرایتنش از ترا شرد برر ز  و کررده متمرکرز داخلی توسعۀ بر را خود انرژی ترکیه دوره این

 به هترکی شدید نیاز کند. اما منحرف خود هدف از را ز  توانستمی کند که جلوگیری خارجی

 تثییرگرذار اخیرر هایسرال در ترکیره کار بر دستور درکی قاب  طوربه توسعه برای انرژی منابع

 نروع این دۀواردکنن و زمینه ندارد این در خاصی ترکیه منابع وگازنفت منابع نظر از. است بوده

 است.  انرژی منابع

 انرژی ترکیه، مصرف رشد رو به روند به توجه با که است این رایج استدالل زمینه، این در

 روابر  برای برقرراری خود راهبردی تثییر و جغرافیایی موقعیت از است توانستهمی کشور این

 انت رال مشرک  بررای حلی راه از تا کند استفاده مرکزی زسیای وگازتنف توزیدکنندگا  با قوی

 ترکیه راهبردی ن ش افزایش و انرژی منابع تثمین باشد. همچنین مشک  منط ه این انرژی منابع
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 عنوا بره ترکیره برود. بنرابراین شرده رنرگبسریار کم سررد جنرگ از بعرد کند که طرف بر را

 به توانست متحد ایاال  با نزدیك ارتباط در و اوراسیا انرژی ایجاد امتیاز در اوزیه کنندۀتسهی 

-Ogutctu, 2003: 19) شرود تبردی  جهانی بازارهای در خزر دریای وگازانت ال نفت مهم مرکز

 20 رتبۀ در که است روز در هزار بشکه 635 حدود ترکیه در نفت مصرف حاضر حال در(. 20
 حرال در نیراز ترا اسرت هاییسیاست پیگیر ترکیه دزی  همین به(. EIA, 2011: 7) است جها 

 گنرین. کنرد برطررف صررفهبه و گسرترده منرابع از برا اسرتفاده انررژی بره را خرود رشرد

باید  ازمللیبین منابع بلکه شود؛ ایجاد دوزتی مازیا  ف   با دتواننمی های هنگفتیگذاریسرمایه
 ترکیره راهبرردی دهنرد. موقعیرت انجام انرژی برای را الزم هایگذاریسرمایه تا شوند درگیر

 طبیعی طوربه این کشور. غرب است در بازار مصرفی و شرق از انرژی ذخایر بین پلی عنوا به

 بنابراین. است زسیای مرکزی تازگیبه و عراق ایرا ، ز روسیه،ا هیدروکربنی ذخایر انت ال مح 

 از صرادرا  بررای مح  انت ال عنوا به گه کننده ومصرف عنوا گه به ترکیه که نیست عجیب

 ۀن طر. دارد ن رش منط ه در زوزه خ  اصلی هایطرح در گسترده طوراروپا به به قلمروی خود
 زوزرۀ خر  از راه ترکیه که مسلله این. بود ا حجی -یزتفل -باکو زوزۀ خ  در موضوع این ی  

 و زذربایجرا  نفرت جمهروری صادرکنندگا  از یکی مدیترانه دریای در ا حجی -باکو ارتباطی
 و ترکیه در «اوزال»جمهور توس  رؤسای سیاسی سط  در بار اوزین برای باشد، مرکزی زسیای

  (.Ogutcu, 2003: 29-30) گرفت قرار بحث مورد زذربایجا  در «وازسیبکی»
 روسریه «گرازپروم» شررکت کشور این فروپاشی از بعد و شوروی دورۀ در گو  به عالوه

حمیر  ت منط ره بره را خرود راه ارادۀ سیاسری ایرن از و داشت دست را به انرژی بازار انحصار
زوزرۀ  خطروط سراخت انحصرار، ایرن کراهش قف راز بررای در حضور با زمریکا بعدها کرد،می
بره  شررق انررژی گذرراه به هازمریکایی رو،این برداری رساند. از بهره به و مطرح را گازونفت
 - فلریزت - براکو نفرت انت رال خ  ساخت ریزیبرنامه ز  که نتیجۀ کردند جدی توجه غرب

 زوزۀ خ  این عبور هازمریکایی دیدگاه بود. از ارزروم - تفلیز- باکو گاز انت ال خ  و ا حجی

 دیاقتصا و سیاسی رواب  تحکیم ضمن ترکیه و گرجستا  جمهوری زذربایجا ، خاك از انرژی

  (.Baban and Shiriyev, 2010: 96-7) دهدمی کاهش را ایرا  و نفوذ روسیه کشورها، این
 اول اینکره، مرورد داشرت:  حاجی -باکو زوزۀ خ  اهمیت بر تثکید برای سه دزی  نیز ترکیه

 شناخته شرده، در منط ه زوزه خطوط راهبردی هایرقابت برای مهم کارگزار یك عنوا به ترکیه

 کند. منافع برقرار زبا كایاال  تر با را بلندمدتی سیاسی و اقتصادی پیوند تواندمی زما هم که

 شد. دسترسی ا حجی -باکو خ  زوزه از ترکیه حمایت موجب که است عاملی دومین اقتصادی

 ترینو پیچیرده است. سرومین ا حجی -طرح باکو به ترکیه عالقۀ دالی  دیگر از نفتی ذخایر به

 دربرارۀ محری  کشرور ایرن هاینگرانی به ا حجی -زوزۀ باکو خ  از ترکیه حمایت دزی  برای

 هاییکشتی ترکیه است. هایتنگه از نفت تانکرهای وزمدرفت به مربوط که گشتبرمی زیست
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 بسفر و باریك هایاز تنگه باید طرف مدیترانه ز  و هاژ دریای به سیاه دریای از عبور برای که

  (.Ruseckas, 2000: 217- 36) عبور کنند مرمره دریای و داردان 
 ین منط ها در را کشور این ژئوپلیتیکی هایهدف و ترکیه تجاری منافع که مسائلی از یکی

 انت ال برای ترین راهامن و کارزمدترین ترین،ارزا  عنوا به ایرا  بود مطرح کشد،گازش می به

 انت رال (.Martin and Keridis, 2004: 232) اسرت جهرانی بازارهرای بره خرزر نفرت دریرای

 بره رقیرب، هایفرصرت و نفوذ کاهش ضمن ایرا  مسیر از غیر مسیرهایی از منط ه وگازنفت

 در ایننردهکتعیین ن ش هم و شود برخوردار توجهیقاب   از درزمد هم تا دهدمی ترکیه امکا 

زسریای  ۀمنط  انرژی زیندۀ منافع دیگر، سوی بیابد. از تثسیز تازه هایدوزت و اقتصاد سیاست
ایرا  اسرالمیجمهوری بررای نیرز ژئوپلیتیکی نظر از ژئواکونومیکی، هایجنبه بر عالوه مرکزی،
 عردب در را مهمری توانرد پیامردهایمی مرورد ایرن در تحروزی هرگونره و دارد ایوییه اهمیت

 د گفرتبایر اقتصادی معیارهای درنظرگرفتن کند. با ایجاد کشورما  ملی امنیت برای اقتصادی

 زسریای وگرازنفت زوزرۀ خطوط عبور و سوخت انت ال کاال، برای ایگسترده هایظرفیت ایرا 

 انره تنهر جهرانی اقتصراد بره پلری عنوا بره توانردمی ای کرهگونهاست؛ به کرده فراهم مرکزی
 خزر در دریای( Mojtahedzadeh, 2001: 17)وگاز نفت برای صدور راه ترینامن و ترینکوتاه

وگاز، یع نفتصنا در ایرا  سازۀ نود تجربۀ مانند دیگری مزایای بلکه باشد، دور خاور و ژاپن به
های زوزره شربکۀ و هاپاالیشرگاه و ایررا  بنردری تسرهیال  ایررا ، گرازی و نفتری تثسیسرا 

 شرودمی دیگرر مسریرها بره نسربت ایررا  مسریر برترری سربب که دارد را موجود وگازینفتی
(Ghoodarzi, 2008: 124.) 

 همرین رمنافع اقتصرادی د بر هاترك بیشتر تثکید و مرکزی زسیای در ایرا  اقتصادی منافع

 رقابت زینده یگر دردو باز تا شودسبب می گرایی(كترپا  هایسیاست بر تثکید جای)به منط ه

 یرزن ایرن منط ره در هرای سیاسریرقابت به ز  تسری امکا  که باشند داشته بیشتری اقتصادی

 از های زمریکاحمایت به با توجه که یابدمی اهمیت بیشتر به این دزی  موضوع دارد. این وجود

 قابرترترکیره،  و ایررا  روابر  برر یادشده عوام  دیگر تثییر صور  در منط ه، این در ترکیه

 برا ، ترکیرهواقع در. دارد را راهبردی هایبه دشمنی شد تبدی  ظرفیت منط ه این در یاقتصاد

 رمش سیاسرت،نر با که دارد بیم از ز  ایرا  مسیر به نفتی هایشرکت از برخی تمای  از زگاهی

 -براکو مسریر جایبره ایررا  مسیر گزینش برای پافشاری این کشورهای ایرا ، به نسبت زمریکا
 برا ایررا  روابر  بهبود با که دانندمی خوبی به رهبرا  ترکیه ز ، بر شود. عالوه تشدید ا حجی

 دو شرارکتم بیرانی، دهد. برهمی دست از را خود پیشین زنکارا اهمیت زمریکا، وییهبه و غرب

 بلکره است؛ هاز  سیاسی رشد بر مبتنی تنها نه مرکزی زسیای منط ۀ رواب  اقتصادی در کشور

  .(Karimov and Aliyev, 2011: 24) دارد نیز هاز  تاریخی و نیادی فرهنگی، در رواب  ریشه
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 انررژی زفرۀمؤ برر تثکید مرکزی و قف از با زسیای در ترکیه و ایرا  اقتصادی رابطۀ بنابراین

در  شرد به ز ، به ازمللیبین جامعۀ توجه جلب و معادال  سیاسی در منط ه این ورود دزی به
 هایهردف در واقرع. اسرت گرفتره قرار ایفرامنط ه کشورهای هایو سیاست ژئوپلیتیك تثییر

 ندسریمه فنی خدما  و صدور منط ه انرژی ابزار به دسترسی خود اقتصادی زیندۀ برای ترکیه

 ایرن وابسرتگی افرزایش برای این مناطق در ترعمیق فرهنگی رواب  برقراری همچنین و کاال و

 کررده عمر  ترموفق گذشته به نسبت دوره این در ترکیه راست. از سوی دیگ خود به کشورها

 تثکیرد ائی اسرر -ترکیره -زمریکرا محور به سیاسی نظر از در ترکیه اوراسیاگرایی جریا . است

 و کنردمی تثکیرد مرکرزی زسریای و قف از در ترکیه اقتصادی نفوذ بر نظر اقتصادی از و کندمی
موقعیرت  راه ایرن از ترا اسرت بروده ا حریج تفلریز -براکو زوزرۀ خر  حامی ساخت همواره

 در سیاسرت اوراسیاگرایی رویکرد از هم اسرائی  و زمریکا دهد؛ افزایش را ترکیه ژئواکونومیك

 وندشر ترکیره منراطق پیرامرونی در ایررا  و روسیه نفوذ مانع تا کنندمی حمایت ترکیه خارجی
(230: 2022, Chandrasekharam and Baba.) 

 کی و فرهنگیمؤلفۀ ایدئولوژی
قف راز  و مرکرزی زسریای منط رۀ در ژئروپلیتیکی خرأ شروروی، نروعی اتحاد فروپاشی از پز
 این این منط ه از در خود نفوذ با کردند تالش ایفرامنط ه و ایمنط ه هایزمد. قدر  وجودبه

 پیشرینۀ ژئوپلیتیرك از نظرکنند. صررف تحمی  ز  بر را خویش ازگوی و بگیرند بهره وضعیت

 در صرحنۀ قردر  نوین گیری معادال شک  در ز  سازدورا  تثییر و شوروی اتحاد فروپاشی

 سوسیازیسرتی مردل یعنری اجتمراعی نوسرازی در شیوۀ بستیبن همانند تحول این ،ازمللیبین

 شوروی اتحاد فروپاشی پیامد که اعتباریبی و نابودی بنابراین. بود جامعه توسعۀ و سازماندهی

برزر   خرأ مسرکو سرلطۀ زیر مناطق در شد منجر تثییر گذاشت، ۀ سوسیازیستیتوسع مدل بر
 خرود بره را هراذهن شرایطی گنین در که ایمسلله ترینزید. مهم پدید ایدئوزوژیك و سیاسی

زمینره  ایرن منط ره برود. در ایرن در سوسیازیسرم جرایگزین ازگروی نوع و ماهیت متوجه کرد،
 و مرکرزی زسریای نوبنیراد منط رۀ هایدوزت جغرافیایی یتموقع با همراه فرهنگی هایوییگی
 شد کشورها سبب موجودیت این اعالم از پز ترکیه و ایرا  تنگاتنگ و جدی حضور و قف از

منط ره  ایرن در گراییعرفی و گراییاسالم میا  ایدئوزوژیك مجادزۀ به مربوط وگما بر شك تا
 دنبالبره و شروروی اتحراد فروپاشری از بعرد ،بیانی به. (Nowrouzi, 2000: 130) شود افزوده

 حضرور و ژئوپلیتیرك در منط ره خرأ ایجراد پی در همچنین و مست   هایجمهوری تشکی 

 و سیاسری هرایرقابت« جدیرد و برزر  برازی»در  ترکیره و ای از جمله ایرا منط ه بازیگرا 
 برود« ازگوهرا وییرویرار»نروعی  دهندۀنشرا  کره گرفت شک  ایمنط ه صحنۀ در ایدئوزوژیك

(Koolaee, 2005: 34) . برزر  بازی قدرتی هایسیاست به را جدیدی عنصر «رویارویی»این 
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اصرلی  اند. برازیگرا شده رقابت صحنۀ وارد هانه امپراتوری و هاایدئوزوژی بار کرد. این اضافه
 (.Herzick, 1996: 21) اندشده شناخته و ایرا  ترکیه روسیه، صحنه، این

 شد برای پذیرفته که داشت وجود ترك مدارا سیاست میا  در برداشت این 1990 ۀده در

 برر گیررد. پریش را در ایگندمنط ه «مهم بازیگر»بر  مبتنی سیاست ترکیه باید اروپا اتحادیۀ در

 :Efegil, 2008) کررد قف راز حرکرت و مرکرزی زسیای و سوی خاورمیانهبه اسا ، ترکیه این

 ترکیره در را «اوراسریایی وگویگفرت»سازما   1998 سال در زمینه، گوزَن نای در (.172 -166

 کره است دنیا مختلف مناطق در ترکیه فرهنگی گسترش نفوذ ز  هدف ترینمهم که کرد ایجاد

 قررار سرازما  ایرن ویریۀ توجره مرورد مرکزی زسیای روسیه و قف از، کشورهای میا  این در

 دیگرر در را خرود دفترر ازبکسرتا ، اسرتثنای بره نسرته اسرتتوا امرروز سازما  اند. اینگرفته

 زسریای منط ۀ در ترکیه و ایرا  بین رواب  در زنچه فرهنگی بعد در. کند برپا منط ه کشورهای

ترکیره  را اول عنصر که است گراییماسال گرایی وكترپا  عنصر دو کند،می خودنمایی مرکزی
 به برنامۀ پیوستن پیش هامد  از ترکیه دوزت گه . اگرکنندمی نمایندگی ایرا  را دوم عنصر و

 هرایزموزه در مسرلله بیشرتر این و کردمی دنبال خود رسمی سیاست عنوا به را اروپا اتحادیۀ

 پی در و دانستمی غرب از تمد  بخشی را ترکیه که داشت ریشه تُرکیسمپا  نیز و گراییملی

 سیاسرت برر گرایی نیرزكترپا  هایوسوسۀ زرما  شوروی، فروپاشی با اما بود؛ ز  به پیوستن

 را فرهنگری و اقتصرادی سیاسی، هایبرنامه شد ترکیه سبب امر افکند. این سایه ترکیه خارجی
 بره که بود این وییهبه ترکیه بگیرد. برنامۀ پیش در کشورهای نواست الل به بیشتر نزدیکی برای

در  مشرارکت و غررب از گرفتنکمرك برا و شرود بدی ت غرب با کشورها این اصلی ارتباط راه
 همروار کنرد. بره را خود اقتصادی و سیاسی فرهنگی، نفوذ زمینۀ کشورها، این توسعۀاقتصادی

 دهرد نشرا  زمریکا اروپایی و کشورهای به بیشتر شد نزدیك با تا بود ز  بر ترکیه دیگر، بیا 

 دوزرت از هراز  ازگروگیری اسرالمی، راییاز بنیادگ نواست الل کشورهای دورسازی راه بهترین

 هم و شود برخوردار غرب هایکمك از توانستمی ترکیه هم راه این است؛ از زنکارا غیردینی

 (.Ahmadi, 2009: 5) کند استفاده ترکیپا  هایپیشبرد برنامه عنوا به هاز  از
 و گراییاسالم کند. رشدحمایت می منط ه کشورهای گراییاسالم رویکرد از برابر، در ایرا 

 افکرار برر بیشتری بسیار تثییر 1گراییملی هایجریا  نسبتبه قر  بیستم زغاز از باورهای دینی

پرا  اصرلی رقیرب عنوا بره را ز  ایگونرهبه. اسرت داشرته مرکرزی زسیای عمومی کشورهای
 منرافع پیشربرد هتج رویکرد این از خود نوبۀبه هم ایرا  درزورد. دوزت منط ه گرایی دركتر

 دوزرت تثییرگرذاری از ترر  دزی ایرا  به کند. برای  نمونه،می استفاده مرکزی زسیای در ملی

 ازگروی عنوا به قرارگرفتن همچنین و حمایت ترکیه با ایرا  هایترك بر زذربایجا جمهوری 

                                                           
1. Nationalist 
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 فص  ح  رد میانجی یك در جایگاه ایدئوزوژی از این همواره منط ه این در اسالمی حکومت

 اسرالمی بنیادگرایی1990 دهۀ اوای  از گرگه کند. ازبتهمی قومی و سیاسی استفاده هایدرگیری

 ای براوردمنط ه یبا  و صل  برای تهدید ترینجدی عنوا به منط ه سراسر در ایرا  با حمایت

اسرت،  داشرته ترتصرویر مثبرت ریرزیطرح در هراییموف یت ایررا  این دهره، میانۀ از شد،می
 اوزرین از ح ی رت در. کررد دنبرال را روترمیانره و محتراط گرا،عم  هایسیاست که ایگونهبه

 اند. برهنداشرته بدا  مثبتی های ترك نگاهم ام ایرا ، در اسالمیجمهوری  گیریشک  روزهای

 برا  رسیدتفاهمبه امکا  ایرا  رژیم انحصاری مذهبی وییۀ ماهیت تحلیلگرا ، از بسیاری باور

 ,2007Aras and Karakaya Polat :) دهردکراهش می را ترکیره 2غیردینری و 1دموکراتیرك نظام

از هویت جغرافیایی منط ه، هویت دینری  ی یگرایی نو، تلفعثمانی در قازب سیمایترکیه (. 483
ن سیما به مردار کشورها را در پوشش ای دیگرسیاست مدارا و همکاری  و هویت زبانی با تبلیغ

 نایررا  قررار دارد کره در ایربرابر ترکیه، ازگوی کرده است. در  نزدیكزیت فرهنگی ترکیه فعا
 دهرد. در سریمای تمردنیمنط ه با سیمای تمدنی و اسالمی به فعازیت فرهنگی خود ادامره می

 شرود.جهانداری فرهنگی ایرا  یا جغرافیای فرهنگی ایرا  محسروب می وط ه جزمن ایرا ، این

 ۀمنط رن ادبی ایرا  در این نفوذ تاریخی گفتما  زبا  تاجیکستا ، هم گنیسیوجود کشور فار

کشرورهای  همۀایرانی،  ن نگاهکند. در ایمی گذاری فرهنگی ایرا  فراهمفضایی را برای سرمایه
. هسرتند همکراری زمادۀ   تعریف وسیای مرکزی و قف از در پوشش سیمای تمدنی ایرانی قابز

است. در کشورهای  له تا حدودی متفاو لفرهنگی ایرا ، مس ی ازگویدر سیمای دینی و مذهب
ها، برود  شریعه ، در اقلیرتبیرانیها یرا بره سرنی مرذهب بود تربیشسیای مرکزی با توجه به ز

جمهوری اسالمی ایرا  بستر فرهنگی مناسبی برای فعازیت ندارد. به هر حال، ازگروی فرهنگری 
ازبتره در برخری مروارد نیرز فضرایی بررای  .دندار قرار هم ب ن منط ه در م اایرا  و ترکیه در ای
بنیادگرایی و ترویج اسرالم برا ا مبارزه باین دو ازگو وجود دارد. پوشانی با هم  همکاری و تعام

 ,Koolaee and Nabavi) دو کشور است   دیگر ادیا  اشتراكت ویت هویت مسلمانا  در م اب

2020: 19.) 
 را زمینره ای کرهگونرهبه دارد. دوگانه کارکردی ترکیه و ایرا  نبی رواب  در فرهنگی عام 

 فراهم کرده است. همچنین این عام  تاریخی و فرهنگی هایاشتراك به توجه با همکاری برای

 از پیرروی سیاسرت و ایهای منط رهدر مناقشره کشرور دو بندیصرف و واگرایری سراززمینه

 پیوندهای عمیق دو هر ترکیه و ایرا  کشور دو هاینک شایا  توجه. است شده بزر  هایقدر 

 ایرن حروزه ترکیره در رسردمی نظربره وزری دارند؛ مرکزی زسیای منط ۀ با تاریخی و فرهنگی

 اقتصرادی هایبه هدف رسید  برای شک  مطلوببه ابزار این از و کرده عم  ایرا  از ترموفق

                                                           
1. Democratic 

2. Secular 



 323 تركيه در اوراسيا نسبت بهایران اسالمی هاي ژئوپليتيکی سياست خارجی جمهوري تأثير بنيان 

برای  توا می که دالیلی ترینمهم از (.Ataei and Sheibani, 2013: 7) کرده است استفاده خود
 ایرا  حضور که برای هایی استکرد، محدودیت عنوا  منط ه این در ترکیه بیشتر دستاوردهای

 از ت ریب عضرویبره اسرت، هماهنرگ غرب با دارد. ترکیه وجود ازمل بین محی  و منط ه در

اسرت.  نراتو عضرو ترکیره و کندمی کمك ترکیه به اتحادیه این رود.می شمار به اروپایی جامعۀ
 باشرد. بره داشرته تریای موفرقمنط ه ن ش تواندمی ایرا  به نسبت این فضا در ترکیه بنابراین

 بررای ایررا  حکرومتی سیسرتم اسرت( و1 تندروانره زنرا  نگراه از ایرا  )کره نوع اسالم عالوه

 .نیست خوشایند منط ه این کشورهای سنی

 مؤلفۀ سياسی و امنيتی
تحوال   از را ایرا  ناپذیریاجتناب طوربه قف از و مرکزی زسیای کشورهای با ایرا  واریجهم

 یبرا  و امنیرت موضروع همرواره دزی ، همین سازد. بهمی متثیر منط ه این در امنیتی و سیاسی

 و ایررا  مت ابر  روابر  امنیتی، از نظر .است مناطق این در ایرا  هایدغدغه ترینمهم یکی از
 و توافرق نوعی بر بیشتر رویارویی و ت اب  جایمجموع به در مرکزی و قف از زسیای در هترکی

 اتحاد جنوبی حوزۀ با کشور دو جواریهم به توجه با است. در ح ی ت استوار نسبی هماهنگی

تواند می ایمنط ه و قومی هایبحرا  و جنگ رخداد از ناشی هایهزینه و بارزیا  شوروی زیار
 11 رویرداد (.Seddigh, 2004: 171)دهرد  قرار تثییر در را ترکیه هم و ایرا  هم مست یم طوربه

 در ترکیره برای حضرور را مناسبی فرصت و داد تغییر را منط ه امنیتی فضای نیز 2001 سپتامبر

 برا مناسربی شک به موفق شد فضا این در کرد. ترکیه فراهم منط ه سیاسی و امنیتی هایعرصه

 امنیتری هایعرصره در وییهبره در منط ره، را خرود جایگاه ازمللیبین تروریسم با رزهمبا عنوا 

زسریای  منط رۀ در کشور دو امنیتی و سیاسی ن ش و گفتیم نفوذ که طورهما  ازبته. کند ت ویت
 به پیوستن تالش برای با دارد. ترکیه قرار بزر  هایقدر  بین رقابت تثییر در شد به مرکزی

 ترتیبا  زمینۀ در ترکیه در خاك موشکی سپر ایجاد برای زمریکا به مجوز داد  چنینهم و ناتو

کنرد می حرکرت اسرت ایرا  قرارداد  ژئوپلیتیکی انزوا در همانا که در منط ه خود وییۀ امنیتی
(Mojtahedzadeh, 2008: 118.) ترتیبراتی ایجاد زمینه در ترکیه پیشنهاد به توا می نمونه برای 

کررد  اشراره 2000 سرال در ایررا  بردو  حضرور و نراتو اعضرای مشرارکت برا همنط ر در
(Mojtahedzadeh, 2000: 3)ایرن در است کره« قف از یبا  پیما »طرح  هااین طرح از ؛ یکی 

 اسرت )در شرده اشراره ترکیه و روسیه ایمنط ه کشور دو با قف از کشور سه همکاری به طرح

 ایرا  م اب ، کنند(. درنمی اشاره ایرا  جایگاه به هاترك یی،زمریکا هایمالحظه به بنا این طرح

 ترکیره فرینریزن ش از کنردمی منط ره ترالش در ترگرایانرهعم  با وجود کاربست سیاست نیز

 مطررح حرازی در هراجلوگیری کند. ایرن رقابت منط ه کشورهای و غرب بین واسطه عنوا به

                                                           
1. Radical 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   324

 کنار در امنیتی و سیاسی عرصۀ در زمیزمسازمت زیستیهم برای را کشور دو هایمؤزفه که است

 .دهدمی قرار یکدیگر
 در زسریای احتمرازی هایدرگیری و هایباتیبی مهار در طرفین که رسدمی نظررو، بهاین از

 برا رهق مناقشره در جریرا  مبنرا همین . بردارند موازی منافع و مشترك عالیق قف از و مرکزی

 امرا کنرد، پا و دست خود گرایانه برایمیانجی ن ش نوعی ایرا  همپای دکوشیمی ترکیه اگرگه

 طررفین نرزد ایرا  هایتالش و م بوزیت طرفیبی تثکید به توجه با تا نیامد بر درصدد هیچگاه

 یکارشرکن تهررا ، تعارض فص  و ح  اجرای دیپلماسی راه در ها(ارمنی و هامتخاصم )زذری
 نروبج در ز  شرمازی همسرایه دو برامهم  بسیار ایرا  مناسبا  هک زنجا از گفت توا کند. می

 سمت به ازقف  ارتباطی هایراه زنکه دزی  و به دارد ارمنستا  و زذربایجا جمهوری یعنی قف از

 به اروپا شرق و قف از شمال به دسترسی برای نیز ایرا در برابر  و است ایرا  متکی به جنوب،

مناسبا   اما رفتنظرگ در قف از برای را امنیتی طرح توا دارد. نمی کشوراحتیاج دو های اینراه
 . کرد فراموش را راهبردی منط ه این با ایرا  وییه

 گرایی کترپان

دو  نیمسرائ  بر ینتررشرود، از مهمیم یررتعب «ترك یتیكژئوپل»که به  ییگراترك و ترك مؤزفۀ
 یروارد ییعنر یمرکرز یایزس یکه تا انتها یمها معت دند که اقوام و مردگراتركکشور است. پا 

 یندزپرگم گرد  یك یرز یدکنند از ملت بزر  ترك هستند که بایصحبت م یبه زبا  ترک ینگ
(Ahmadi, 2009: 7). هراعثمانی هایزاییدۀ سیاسرت اندیشه، این ترویج و بود  ترك بر تثکید 

 یسرتمب قرر  ترا اوایر  شرانزده قرر  از سرلطه، زیر اقوام بر تُرکی زبا  و فرهنگ تحمی  برای

 همرا  در زمینرۀ هرم نروین ترکیرۀ 1923سرال  در جمهوریرت گیریشرک  از بعرد باشرد.می

نرابراین بزبرا  برزمرد. ترك اقوام مناطق در بیشتر هرگه نفوذ پی در عثمانی، دورا  هایسیاست
 و سررد ا  جنگپای از یافت. پز گسترش شد به ترکی گراییملی هایاندیشه دورا  این در

 مرکزی زسیای قف از و در نشینزذری و ترك جمهوری پنج تثسیز و شوروی اتحاد فروپاشی

 یشرورو جداشرده از منراطق در ترك اندیشۀ ترویج طرح تح َق برای ترك گرایا ملی اشتیاق
 .تبرگرف در نیز را ایرا  نشینزذری مناطق دالی  بسیار، به برنامه یافت. این افزایش

 سیاسری صحنۀ به« ملی حرکت» گرایملی حزب بازگشت تفکر این رشد هاینشانه اوزین

 پیرامرو  مرکرزی زسریای و قف راز منط رۀ برابر در ترکیه هایسیاست دورا  این بود. در ترکیه

 مردتی برای تا بود، اینگرایی ترك ایجاد از ترکیه گرفت. هدف قرار« ترکی همبستگی»راهبرد 

 از فروپاشری پرز اوزیره هایسرال بگیرد. در عهده بر را مناطق این اقتصادی و سیاسی رهبری

 تشکی  .بود شده تبدی  ترکیه خارجی سیاست اصول از یکی به ترکیه گراییملی ایدۀ شوروی،

ترکری،  همبسرتگی ت ویرت بررای هاییمؤسسه تثسیز زبا ،ترك کشورهای سرا  هاینشست
 طررح و ملری ماننرد حرکرت گراتركپا  احزاب فعازیت ت ویت زبا ،ترك کشورهای با رواب 
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 ازبته دارد. ترکیه خارجی سیاست در ایده این طرح از نشا  ترکیه، برای «بزر  برادر»اصطالح 

 ترکیه خارجی سیاست در ترکی گراییملی زنکارا، انتظارهای برزوردنشد  و دهه گذشت یك با

 دفاع زذری گراییملی ایدۀ از یرمست یمغ طوربه دارند تمای  ترکیه محاف  برخی شد و رنگکم

 دارنرد، زذری و ترك اقوام که کشورهایی در زذری و ترکی گراییملی ایدۀ طرح کنند. ترکیه با

 کنرد اسرتفاده سیاسری زنیگانه در امتیازی بر  و دوزت ز  علیه فشار اهرم عنوا به خواهدمی
(Kazemi, 2006: 23-41) .و « ملری حرکرت» حزب ترکیه، در کیگرای تُرملی احزاب جمله از

 هستند.« خلق جمهوریخواه» حزب

 قرومی گرایریتبلیغرا  ملی به نسبت ترکیه با همسایگی و زذری قوم دزی  داشتن به ایرا 

 اسرت. برا زیراد کررده زمینره ایرن در را ایررا  پذیریزسیب جغرافیایی، است. شرای  حسا 

اسرت.  شرده کرزتمر ایررا  روی بر بیشتر قومی یگرایتبلیغا  ملی روند در زمریکا هایتحرك
 حساسریت گرایریترك اندیشرۀ تررویج و قف راز در منط رۀ ترکیه نفوذ به نسبت بنابراین ایرا 

 ودخر فرهنگری و اقتصرادی امنیتی، سیاسی، برای منافع را ز  و دهدمی نشا  خود از شدیدی

 هایاحسرا  دیدتش موجب ایی،گرترك و قومی حد بر مسللۀ از بیش داند. تثکیدمی خطرناك

 .شودمی ایرا  سرزمینی وحد  تهدید و قومی

 نتيجه
های هرویتی، های هستند که از نظر وز  ژئوپلیتیکی و انگارایرا  و ترکیه، بازیگرا  اصلی منط ه

یی، ایرن ای دارند. از نظر جغرافیراای در گندین منط ۀ جغرافیایی ن ش برجستهطور جداگانهبه
راسریا زما  در مسائ  سیاسی و امنیتی در منراطق مختلرف ماننرد خاورمیانره و اوهم دو کشور،

کری خرود، برا ایرا  و ترکیه با اسرتفاده از هویرت ایرانری و تر تثییرگذار هستند. در این مناطق،
هرای وییه هردایت جنبشای، برههای منط رههرای خرود برا موضروعپیوندداد  اصول و ارزش

 ایرن دو .اند بر منراطق راهبرردی ترثییر بگذارنرد  غیردوزتی، تالش کردهایدئوزوژیك و بازیگرا
سرا ، ابر این  کنند.جو میوای جستهای منط هبازیگر، منافع ملی خود را در پیوند با سیاست

هرای یباتی بره وییگری اصرلی روابر  دوجانبره تبردی  شرده اسرت. برا ایرن حرال، اختالفبی
ای بین دو کشور گراهی بره بحررا  تبردی  یکی و رقابت منط ههای ژئوپلیتایدئوزوژیك، نگرانی

 شده است. 
 سیاسرری و سراختارهای در زیرادی حرد ترا کرره ترکیره و ایررا  متعرارض سیاسری راهبررد
 برا .یابردمی ای نیرز نمرودمسرائ  منط ره بره هاز  نگاه شیوۀ در دارد، ریشه هاز  ایدئوزوژیك

 تحروال  از ایجادشرده جدیرد هایفرصرت و امکانرا  محردودیت اتحاد شوروی، فروپاشی

 برابرر در متحرد وییه ایراال به های غربسیاست عالوۀ به مرکزی و قف از، زسیای در دادهرخ

 نوبنیاد هایدوزت پیدایی زغاز از تا شده است شوروی، سبب اتحاد جنوبی حوزۀ در ایرا  نفوذ
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 رقابت و ت اب  نوعی سویبه با همکاری زما هم در منط ه، ترکیه و ایرا  رواب  منط ه، در این

 مرکرزی هسرتۀ گیریشرک  مرانع رقابرت، ایرن ابعاد و شکلی که عناصربه باشند؛ داشته تمای 

 است. شده مرکزی زسیای منط ۀ در ترکیه و ایرا  یعنی ایقدر  منط ه دو از متشک 
 سره ربر بیشرتر مرکزی زسیای منط ۀ در ترکیه و ایرا  میا  واگرایی و های همگراییزمینه 

 طورهمرا  .است متمرکز منیتیا  -سیاسی ایدئوزوژیك و - فرهنگی یعنی اقتصادی، بعد اصلی

 ط رۀمن در کشرورهای جدیرد این پدیدزمد  زما  از گه هر شد، پرداخته ز  به تر نیزپیش که

 از هیگاز با ترکیه و های ایرا دوزت شویم،می دورتر شوروی اتحاد فروپاشی و مرکزی زسیای

 و وگراز(تانررژی )نف ازبتره اقتصرادی و زمینرۀ در وییهبره حد از بیش رقابت مت اب  هایزیا 
 ز  برا کشرور دو هرر کره امنیتی جمله مسائ  از مشترك همکاری هایزمینه کشف با همچنین

 یرا همکراری سرویبه را خرود روابر  بکاهند و رقابت دامنۀ اند ازتالش کرده بودند، روروبه

 دو ژئوپلیتیك، از نظر که کرد تثکید باید پیش ببرند. ازبته رقابت و همکاری از ایزمیزه کمدست

 سریر که طورهما  و یکدیگرند با همکاری به ناگار گاهی متضاد، منافع با وجود داشتن کشور

 داشرته زایریتنش روابر  مد بلند برای توانندنمی کشور دو دهد، اینمی نشا  دو این رواب 

 طروربره قف راز و مرکرزی زسریای منط ۀ کشورهای ترینمهم از ترکیه ایرا  و کشور شند. دوبا

 بی(عر خاورمیانۀ و قف از و مرکزی بزر  )زسیای خاورمیانۀ کشورهای ترینجزو مهم و خاص

 مردا وزتد کشور توس  دو ایمنط ه سیاست در هااشتراك هستند. از این نظر اگر  عام طوربه

 تواندمی یمرکز زسیای مهم منط ۀ قطب دو عنوا به کشور دو این هایهمکاری ود،ش شناسایی

 بعد ۀمرحل در سیاسی همگرایی و مرحلۀ اول در را اقتصادی پیوندیهم هایزمینه بلندمد  در

 .شرود منجرر نیز کشور دو پیرامو  دیگر مناطق همگرایی دربارۀ و همکاری به تواندمی حتی و
 فراای را مثبرت خرود ن ش مرکزی زسیای منط ۀ در خواهدمی اگر نیز ایرا  اسالمی جمهورری

 ارائرۀ طور قطرعکند. بره ارائه خود از فعازی دیپلماسی و منسجم نگاه و مدو  برنامۀ کند، باید

 ایهمنط ر و در سرط  جهرانی قدر  رواب  دقیق درك مستلزم در قف از، ایرا  ابتکار از سوی

 قف راز در ایرا  یخیتار رقیبا  شودمی سبب تنها گرایانهزرما  هایرنامهب و ارائۀ شعارها است.

 برر را خرود تالش همچنا  و کنند بیشتر حرکت قو  با خود منافع تضمین و حف  جهت در

 بره نیاز یدیگر زما  هر از بیش امروز متمرکز کنند. ایرا  قف از معادال  از ایرا  حذف محور

 .دارد را دیگ منافع کنار در کشور ملی منافع تثمین در ماسی فعالدیپل اجرای و طراحی تمرکز،
بنابراین رقابت ایرا  و ترکیه در جها  پز از اتحاد شوروی خراموش براقی خواهرد مانرد. 

ترین مسللۀ ایرا  نیست. قف راز از کنندهوییه با درنظرگرفتن زشفتگی کشورهای اطراف، نگرا به
هرای روسریه در ز  منط ره حرز ه است، امرا نفروذ و فعازیتنظر ژئوپلیتیکی بیشتر مورد توج

دهد. در مورد زسیای مرکزی نیز این مسلله وجود دارد. رقابت ایرا  و ترکیه را در تثییر قرار می
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در هر دو منط ه، روسیه همچنا  قدر  اصلی است و نفوذ سیاسری ز  بسریار بیشرتر از نفروذ 
 ایرا  و ترکیه است. 
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