
 
  1399، پاییز 18شماره  پنجم، سال پژوهی دفاعی، آینده

 14/11/99تاریخ پذیرش:     05/08/99تاریخ دریافت: 
  36تا صفحه  7صفحه  از

 

 *1408تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 
 

1سید مهدی نبوی  

2*سید حمزه صفوی  

3محمدصادق کوشکی  

 چکیده

محتمل در  یوهایسنار نیتدوبا پرداخته است تا روابط ایران و ترکیه آینده  پژوهش حاضر به مطالعه

گیران در روابط ایران و ترکیه  گذاران و تصمیم سیاست ،م( 2030ش)1408در افق  هیو ترک رانیروابط ا

ماهیت اکتشافی بوده و از  از جنبهاین تحقیق  .گیری بیندیشند های بدیل برای تصمیم بتوانند به گزینه

های  ها در ردیف پژوهش وتحلیل داده تجزیه شیوههای آن آمیخته، و  ، کاربردی است؛ دادهنظر هدف

متقاطع متوازن  ریتأثاز روش سناریونویسی مبتنی بر تحلیل  پژوهشدر این گیرد.  همبستگی قرار می

ی، اقتصادی، امنیت-در ابعاد سیاسی بر روابط ایران و ترکیه مؤثرمتغیر  62استفاده شد. بدین منظور ابتدا 

با توزیع سپس شناسایی شد.  ای جهانی و منطقه یروندها کالنو  یطیمح ستیزفرهنگی، علم و فناوری، 

نفر از خبرگان روابط ایران و ترکیه، اثرگذاری، اهمیت و عدم قطعیت هر یک از  35در میان  نامه پرسش

 دییتأبر آینده روابط ایران و ترکیه  مؤثرعنوان عوامل  متغیر به 57نهایت روایی  متغیرها مشخص شد. در

. استفاده شد عملکرد-تتحلیل اهمی و انتخاب عوامل کلیدی از روش نامه پرسششد. برای تحلیل نتایج 

عامل دارای اهمیت و عدم قطعیت باالتر از ارزش آستانه بودند. با استفاده از آزمون  19درمجموع، 

. سپس با تشکیل پنل شدها مشخص  کیفی آن ایه لتفریدمن هشت عامل نهایی انتخاب شده و حا

 4 و شده انجام افزاری با سناریو ویزارد تحلیل نرم متقاطع متوازن، ریتأثدر ماتریس  یده وزن خبرگان و

سناریو با ناسازگاری یک به دست آمد و با تلفیق سناریوهای نزدیک، در  17سناریو با ناسازگاری صفر و 

 .و تحلیل شد ویننهایت هفت سناریوی نهایی تد
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 مقدمه

-های استراتژیک، منابع طبیعی، اشتراکات و پیوندهای تاریخی ایران و ترکیه به خاطر موقعیت

منطقه  رگذاریتأثهای  شان از دولت المللی فرهنگی، ساختارهای جمعیتی و اتحادهای بین

های  ای و ائتالف با قدرت جایگاهشان در ارتباط با تحوالت منطقه .روند خاورمیانه به شمار می

المللی نیز  های بین عمیق دارد، بلکه در سیستم ریتأثای  روند تحوالت منطقه در تنها نهبزرگ 

اند، ولی  دهزیادی را تجربه کر یفرازوفرودهاشان  است. دو کشور در تاریخ دیپلماسی رگذاریتأث

در شرایط گرم، عمیق و متنوع نبوده و در بهترین حالت به شکل  وجه چیه بهاین روابط 

 (.1390پناه، )قائم جویانه بوده است همکاری

مختلف ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری،  های ظرفیتاگرچه دو کشور به دلیل  درواقع

و گاه تضاد و تقابل  ،های سیاسی اما رقابتها وضعیت هم تکمیلی دارند،  در بسیاری از عرصه

 که بایدوشاید از ظرفیت همسایگی استفاده کنند چنان منافع سبب شده است تا نتوانند آن

 ای هسته های فعالیتو  یبرنامه توسعه موشک هیترک نمونه عنوان به (.1399 )کوالیی و نبوی،

 یستیونیصه میبا رژ هیترک یظامن های همکاریو  کند میدنبال  تیرا با دقت و حساس رانیا

 هیعل هیترک یریگ موضع. است رانیمنطقه از جمله ا یکشورها اعتمادی بیو  یگرانموجب ن

در  تشیکشور در جبهه غرب به خاطر عضو نی( و قرار گرفتن ارانیا یراهبرد کی)شر هیسور

 یها ستیترورکشور از  نیا یها تیحماو  هیدر مرز کشور سور یناتو و احداث سپر موشک

)صفوی و  ردیاز ابهام قرار گ یا هالهدر  هیبا ترک رانیتا روابط ا تموجب شده اس هیمعارض سور

 (.1399 همکاران،

تواند نقش  در منطقه می رگذاریتأثاست که داشتن روابط مناسب با کشور همسایه و  پرواضح

و  یا منطقهسریع  زیادی در امنیت و توسعه کشور داشته باشد. همچنین با توجه به تحوالت

ای آنان، کشور ما نیازمند  منطقه مانانیپ همای و  تعارض منافع ایران با بازیگران عمده فرامنطقه

این  یها تیظرفتاکتیکی و استراتژیک در منطقه بوده و ترکیه با توجه به  یها ائتالفبه تقویت 

تواند در  ت دو کشور میکاندیدای جدی برای این مسئله باشد. همچنین تعامال تواند یمکشور 

مثال حضور ترکیه در  طور بهباشد.  رگذاریتأثای ایران  و حتی فرامنطقه یا منطقه یها استیس

های جهانی و کمک  ای میان ایران و قدرت ستهمیانجی در پرونده ه عنوان بهای از زمان  برهه

شور و تقابل حل مشکالت بانکی در زمان تحریم در دوران مناسبات خوب دو کی  هنیدرزم

 مجدداًدر فرایند حل بحران، و  جادشدهیااز آن و مشکالت  متأثرمنافع در بحران سوریه و تنش 

 تأثیرهای  سیاسی در سوریه از نمونه حل راهروسیه برای دستیابی به  به همراههمکاری دو کشور 
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 ها اقدامی  ایدهف-ای و محاسبه هزینه و فرامنطقه یا منطقه یها استیسروابط میان دو کشور در 

بنابراین روابط میان ایران و ترکیه برای هر دو کشور از اهمیت خاصی  ها است. و سیاست

  برخوردار است.

در دینامیک روابط  تغییرکه آهنگ پرشتاب  این است باید توجه کردنکته مهمی که در این 

ن در جایگاه واکنش نگرش و درک درست از آینده روابط، موجب قرار گرفت نبود میان کشورها و

 روابط نوسان که دهد می نشاننیز  روابط ایران و ترکیه به روندی نگاهخواهد بود و نه کنش؛ 

 به و بایدوشاید که چنان آن نتواند ایران اسالمی جمهوری که است شده باعث کشور دو میان

 که است این تواقعی. کند استفاده راهبردی همسایگی این های ظرفیت از ،باثبات نسبتاً شکلی

 ویژه به منطقه در خارجی سیاست در مناسب موقعیت به دستیابی و همسایگان با مؤثر تعامالت

 و رو پیش های وضعیت برای کارآمد و صحیح راهبرد داشتن نیازمند طراز، هم بازیگران به نسبت

 از صویریت داشتن آن، نیاز پیش و است منفعالنه و واکنشی موقعیت در گرفتن قرار از اجتناب

 برای مختلف های گزینه شامل مسئوالن برای آینده از تصور قابل فضایی و محتمل های آینده

بنابراین انجام  .است اقدام و گیری تصمیم از پیش ها آن از یک هر پیامدهای و گیری تصمیم

ا برای تنه های محتمل، نه پژوهانه امری ضروری است تا با ارائه تصویری از آینده مطالعات آینده

انداز مطلوب  را کاهش داد، بلکه به سمت چشم ها سناریوهای محتمل آماده بوده و هزینه تصمیم

روابط ایران و ترکیه نیز از همین مسئله نشات آینده حرکت کرد. ضرورت پژوهش حاضر درباره 

 در ترکیه و ایران روابط در محتمل سناریوهای که شود می مطرح پرسش این بنابراین، گیرد. می

 اند؟ کدام آینده( سال )ده 1408افق 

-سیاسیبه ابعاد  نگر جامعداشتن نگاهی  باحاضر پژوهش برای پاسخ به این پرسش،  

جهانی و  یروندها کالنهمچنین و  ،یطیمح ستیزامنیتی، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری، 

کمی و کیفی و  یها داده روشمند و با تلفیق صورت بهروابط ایران و ترکیه، بر  مؤثر ای منطقه

ابط سناریوهای آینده روو تدوین ، به شناسایی یافزار نرماز نظرات خبرگان و تحلیل  یریگ بهره

 ایران و ترکیه خواهد پرداخت.

 

 های پژوهش و پیشینه نظری مبانی

شود،  پژوهی مطرح می های آینده یکی از سؤاالت اساسی که در رابطه با مبانی نظری در پژوهش

 دودستهپژوهی استفاده کرد؟  الملل در آینده توان از نظریات روابط بین است که چگونه می این

پژوهی ممکن و گاه  برخی معتقدند که استفاده از نظریات در آینده؛ دیدگاه کلی وجود دارد

 دانند. زا می ضروری است و برخی دیگر استفاده از نظریات را ناممکن و یا محدودیت
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توان از نظریات استفاده  چون آینده مبتنی بر گذشته و حال است می د کهدسته اول معتقدن

توان روند تحوالت و تغییرات گذشته پدیده تحت بررسی را  ها می نمود. به این معنی که با نظریه

در آن مبانی و عوامل، تحوالت در پدیده تحت بررسی  تغییروتحولوسیله  تبیین کرد و آنگاه به

نگری آن هستیم( را رصد و ترسیم نماییم. به سخن دیگر در تمامی  )که در حال آینده

نگری تحلیلگر باید با اتخاذ یک رویکرد و تئوری معین، عوامل مؤثر بر وضعیت  آینده های تکنیک

 عوامل مؤثر در آینده را دریابد جایی جابهبینی و نحوه تغییر و  کنونی پدیده تحت پیش

ابتنای آن به  واسطة بهپژوهی را  یگر برخی معتقدند که آیندهاز سوی د (.214: 1391حاجیانی، )

شمار، ذیل مطالعات  های بی تصورات، نگرش چرخشی به تاریخ )غیرخطی( و امکان ساخت آینده

پژوهان بر همین اساس، معتقدند استفاده از چارچوب  کنند. برخی از آینده تفسیری تعریف می

به نظر . لیل و تبیین( در مطالعات تفسیری غیرممکن استعنوان ابزار تح نظری و یا مفهومی )به

 عموماًالملل  پژوهی رایج در روابط بین رسد البته راه سومی نیز وجود داشته باشد. آینده می

پذیرد.  اکتشافی و هنجاری صورت می مرحلةای نزدیک است و طی دو  امتداد حال به آینده

پذیر است، اما نخست به دلیل  اکتشافی امکان ةمرحلاستفاده از چارچوب نظری یا مفهومی در 

های  های ممکن به آینده اکتشافی )شامل استقرا از آینده مرحلةراهبردهای استقرایی در 

ها و استقرا از  اکتشافی، استقرا از روندها و رویدادها به پیشران مرحلةمحتمل در صورت کلی 

افی( و دوم به دلیل گزینش گری چارچوب اکتش مرحلةهای محتمل در روند  ها به آینده پیشران

است. در  زا محدودیتهای ممکن و احصای روندها و رویدادها(  نظری )گزینش در انتخاب آینده

پژوه با ذهنیت نظرى و نه چارچوب نظری و مفهومی، طی مراحلی به اکتشاف  این مرحله، آینده

پژوه با  هنجاری، آینده مرحلةاما در  پردازد. های ممکن می های محتمل از انبوهی از آینده آینده

 کند راهبردی قیاسی، از چارچوب نظری در سناریوسازی و تجویز اقدامات استفاده می

 (.1398، نیا موسوی)

روابط دو کشور ایران و ترکیه و شناسایی  یها ندهیآدر پژوهش حاضر که معطوف به بررسی 

به دلیل گستردگی حوزه  و نیز ماهیت اکتشافی آن،به دلیل سناریوهای محتمل است، 

ابعاد ای که بتواند تمام جوانب و  مقید بودن به نظریهاستفاده از چهارچوب نظری و  ،موضوعی

 زاست. محدودیت شدت بهاگرنه غیرممکن اما  ،بر روابط دو کشور را تبیین نماید مؤثرمتغیرهای 

 عنوان بهانتقادی  ییگرا واقعو  پژوهی آیندهبه  ،برای داشتن ذهنیت نظری بنابراین

 گردد. آن اشاره می شناسی معرفت
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 یپژوه ندهیآ

 پردازد یمکه به مطالعه سیستماتیک آینده  استای از تحقیقات اجتماعی  زمینه یپژوه ندهیآ

(Bell,1996). و گذشته اما دارد، اختصاص آینده مطالعه به پژوهی آینده گرچه بل، وندل نظر به 

 دایره در نیز حال و گذشته از ای گسترده بخش دلیل، همین به و ازندس می متأثر را آینده حال،

 آن از آینده که هستند برخوردار حقایقی از حال و گذشته البته. دارد قرار پژوهان آینده توجه

 دلیل همین به و داریم اختیار در شواهدی آینده برخالف حال و گذشته از. است محروم

 بل،) کنند بررسی علمی ای شیوه به را ها آن توانند می انتقادی یانگرا واقع مقام در پژوهان آینده

1398 :425.) 

 باشدنظر داشته  درباره آن اتفاق که پژوهی نظریه معرفتی مناسبی به نظر وندل بل، در آینده

بر پایه یکی از  - یصورت تلویح کم به دست –پژوهان معاصر  اما تمامی آینده ،وجود ندارد

گرایی سه  اثبات پسا و گرایی اثبات، گرایی انتقادی کنند. واقع تی فعالیت میهای معرف نظریه

گرایی  اند. وندل بل واقع پژوهی را تشکیل داده ای هستند که بیشترین پایه معرفتی آینده نظریه

گرایی  کند. واقع پژوهی پیشنهاد می عنوان نظریه معرفتی مناسب برای آینده انتقادی را به

های فالسفه  را با برخی اندیشه گرایانه اثباتتر  های قدیمی های دیدگاه جنبهانتقادی برخی 

گرایی  در واقع که گرایانه پسااثباتآمیزد؛ ازجمله باورهای  در هم می متأخر گرای اثباتپسا

گرایان انتقادی به وجود  . البته واقعاستجای قطعیت  ادعای باورپذیری به مطرح است انتقادی

توان شناختی آفاقی از  و مستقل از ذهن بشر اعتقاد دارند و باور دارند که میواقعیتی خارجی 

گرایان انتقادی چنین  دانند. از نظر واقع پذیر می ها معرفت حدسی را امکان آن به دست آورد. آن

های جدی برای ابطال آن همچنان ابطال نشده باقی بماند از سد  معرفتی اگر باوجود تالش

جا که بر پایه خطاپذیری  از آنگرایی انتقادی  و معقول گذر کرده است. واقعتردیدهای منطقی 

پژوهی  شناسی مناسبی برای آینده معرفتاستوار بوده و فقط مدعی وجود معرفت حدسی است، 

  (.426-424: 1398)بل،  رسد میبه نظر 

منداند ولی  نهکند که مشاهدات و واقعیات نظریه زده و زمی گرایی انتقادی استدالل می واقع

الملل تلفیق و ترکیب  بخشد. برای مطالعه روابط بین ها تعین نمی نظریه و زمینه اجتماعی به آن

طور که پاتنام تصریح  ، ازآنجاکه، همانگرید انیب بهتبیین و تفسیر ضرورت و اهمیت دارد. 

گذارد،  تأثیر میها بر چگونگی تلقی فاعل شناسا از آن  وجود واقعیت بیرونی نظریهبا  ،کند می

که  طوری شود؛ به صورت اجتماعی برساخته می گیرند که جهان به ای شکل می گونه به بروندادها

واقعیت و برساخته گفتمانی و اجتماعی هر دو بر رفتار و کنش کارگزاران اجتماعی ازجمله 

های  و پدیده الملل رو، شناخت روابط بین گذارند. ازاین الملل تأثیر می کشورها در روابط بین
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 های کمی و کیفی است کارگیری هر دو نوع داده المللی مستلزم تبیین و تفسیر از طریق به بین

 (. 93: 1394دهقانی فیروزآبادی، )
 

 پژوهش یها نهیشیپ

 فقدانهای زیادی انجام شده است. اما نکته مهم،  پژوهش در خصوص روابط ایران و ترکیه

شده رویکردی  های انجام های موجود است. غالب پژوهش پژوهانه در پژوهش رویکرد آینده

معدود با عناوین  یها پژوهش د.نپسینی نسبت به مسائل موجود میان ایران و ترکیه دار

اند یا فقط بخشی از روابط را  روشمند به این مقوله نپرداخته صورت بهیا  معموالًهم  پژوهانه ندهیآ

 :گردد یمها اشاره  پژوهش در این بخش به برخی از اند. پوشش داده

 ها کتاب

روندها و  یبه بررسولی گل محمدی  تألیف، 2025"در افق  هیو ترک رانیروابط ا ندهیآ"کتاب 

 پرداخته 2025 یباالدست یروندها بر ینگاه با 2023 افق در هیترک یجمهور لیبد یها ندهیآ

 در هیترک یبرا لیبد ندهیآ چهار، 2023 افق در هیترک یها تیعدم قطع یسپس با بررس .است

 ویهشت سنار ه،یو ترک رانیکوتاه از روابط ا یبررس کیدر . همچنین کند یم نیتدو 2023 افق

در افق  هیو ترک رانیروابط ا ندهیآ یبرا ویکه چهار سنار کند یممطرح  هیو ترک رانیروابط ا یبرا

 (.1398 ،ی)گل محمد است کرده یتلق ریرا باورپذ ایدر غرب آس 2025

از  یاشاره به برخ درحاضر است و  قیبه تحق پژوهش نیتر عنوان، مشابه این کتاب به لحاظ

 انیم زین ییها دارد. اما تفاوت یپوشان حاضر هم قیبا تحق هیو ترک رانیبر روابط ا مؤثر یرهایمتغ

 از کتاب یا برخالف عنوان، تمرکز بخش عمده نکهیکتاب وجود دارد. اول ا نیپژوهش حاضر با ا

( و بحث شده است آن به یکوتاه اشاره)که  هیو ترک رانیبوده و نه روابط ا هیترک یبر روندها

 و ها تیقطع عدم از یبرخ به اشاره با اگرچه. است هیترک لیبد یها ندهیکتاب آ یمحور

 دوم. است شده نیتدو هیترک و رانیا روابط ندهیآ یبرا زین ریباورپذ یویسنار چهار ها، شرانیپ

 وهایسنار نیتدو روش سوم. است متفاوت حاضر قیتحق با( 2025) یزمان بازه لحاظ به نکهیا

 زیمتوازن و ن متقاطع ریتأث سیماتر ازپژوهش حاضر  خبرگی بوده، اما صرفاًبه روش  که است

 .کند یماستفاده  یسیونویسنار یبرا زاردیو ویافزار سنار نرم

 تألیف "انهیدر خاورم یا و منطقه یالملل نیب یها یریدرگ ه،یو ترک رانیا"کتاب انگلیسی 

 هیو ترک رانیبه روابط ا یخیتار یکتاب ابتدا نگاه نیا است. 2018ماریانا چاروناتکی در سال 

 لیاست که سه سطح تحل ازین هیو ترک رانیروابط ا یبررس یکه برا کند یداشته و اشاره م

معتقد است که در سطح  یشود. چاروناتکدر نظر گرفته  یالملل نیو ب یا منطقه ،یداخل یاسیس
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که  ییپارامترها کننده مشخصهستند و  یرجخا استیس زوریکه کاتال یبه عوامل دیبا یداخل

 یاساس یها استیبه س یا در سطح منطقه یتوجه شود. و کنند یرابطه دو دولت را مشخص م

به  یالملل نیدر سطح ب تیها. و در نپردازد یدر منطقه و روابط متقابل دو کشور م هیو ترک رانیا

 یتحوالت جار نیو همچن یالملل نیو ب یا که چگونه سطح منطقه پردازد یمسئله م نیا یبررس

 ه،یمانند عراق و سور یا منطقه گرانیو روابط هر کشور با باز گذارد یم ریتأثبر روابط دو کشور 

 یها مانند کردها و سازمان یردولتیغ گرانیباز ه،یو روس کایمانند آمر یالملل نیب یها قدرت

 .(Charounatki 2018) کند یم یاروپا را بررس هیمانند اتحاد یالملل نیب

مورد استفاده  یمختلف زمان یها در دوره هیو ترک رانیروابط ا فیکتاب از جنبه توص نیا

 کردیو رو یلیتحل-یفیاشاره شده، جنبه توص یها کتاب ریپژوهش حاضر است، اما مشابه سا

 پژوهانه ندهیآ کردیآن با پژوهش حاضر در رو زیدارد و نقطه تما هیو ترک رانیبه روابط ا ینیپس

 است.  قیتحق نیا

 های دکتری رساله

"1979عدم تقارن منافع: روابط ایران و ترکیه از "رساله
 2تاو-الیوت هن تألیف ، )به انگلیسی(1

است. این  2011ه در سال متحد جهت دریافت درجه دکتری در دانشگاه پرینستون ایاالت

بررسی  1979پژوهش روابط ایران و ترکیه را از زمان وقوع انقالب اسالمی در ایران در سال 

های  ای از اختالف ، برخالف انتظارات معمول که انقالب منجر به دورهمؤلفکند. به عقیده  می

نظر از  توازن صرفایدئولوژیک بین دو همسایه شده است، روابط دو کشور بر پایه رفتار نام

 (Hen-Tov, 2011).ایدئولوژی شکل گرفته است. 

بر روابط ایران و ترکیه در تحقیق حاضر  مؤثرپرداختن به عوامل  ی جنبهاین پژوهش از 

امنیتی روابط مدنظر بوده و سایر ابعاد را مدنظر  -است. البته بیشتر بعد سیاسی استفاده قابل

 رسالهپژوهانه از نقاط تمایز میان پژوهش حاضر و این  ده. همچنین نگاه آینقرار نداده است

 است.

 تألیف ،"امنیتی جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکیه -طراحی الگوی روابط دفاعی"رساله 

است.  1395حسن یزدانی جهت دریافت درجه دکتری در دانشگاه عالی دفاع ملی در سال 

 ؟چیستامنیتی ایران با ترکیه -روابط دفاعی است که الگوی مناسب اصلی این رساله این سؤال

تحلیلی و همبستگی و با نگاهی به تاریخچه روابط ایران و ترکیه -این پژوهش به روش توصیفی

اجتماعی، -امنیتی، فرهنگی-به بررسی عوامل همگرایی و واگرایی در ابعاد سیاسی، نظامی

                                                           
1
. Asymmetry of Interest: Turkish-Iranian Relations since 1979   

2
. Elliot Hen-Tov 
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ظرات کارشناسان از طریق توزیع اقتصادی و جغرافیایی پرداخته است. محقق با استفاده از ن

امنیتی -به طراحی الگوی روابط دفاعی  Smart Plsافزار پرسشنامه و تحلیل آن از طریق نرم

بندی فریدمن به مسئوالن  های این پژوهش بر اساس رتبه یافته .ایران با ترکیه پرداخته است

 .(1395 )یزدانی، دهندکند که اولویت خود را بر توسعه روابط سیاسی قرار  کشور توصیه می

بخشی از این پژوهش به توصیف روابط ایران و ترکیه و  بررسی عوامل همگرا و واگرا در 

پوشانی دارد و  روابط ایران و ترکیه اختصاص یافته است که از این نظر با پژوهش حاضر هم

به دنبال  است. اما نقطه تمرکز آن بر روابط دفاعی امنیتی است و پژوهش حاضر استفاده قابل

 پژوهی روابط دو کشور است. آینده
 ها مقاله

با یارمحمدیان و همکاران،  تألیف. "(2021-2011دامنه و افق مناسبات ایران و ترکیه )"مقاله 

کند  تحلیلی، این پرسش را مطرح می -استفاده از نظریه معمای امنیت و با رویکردی توصیفی 

و مسائلی بوده و قلمرو  ها موضوعن و ترکیه ناظر به چه که عوامل اثرگذار در فرسایش روابط ایرا

اثرگذاری این متغیرها در آینده روابط کجاست؟ در مورد آینده روابط ایران و ترکیه، نویسندگان 

ثباتی در این کشور بستگی دارد.  های داخلی و ثبات و بی معتقدند که این موضوع به سیاست

هرحال نقطه تعادل خود را پیدا  و نشیب داشته باشد اما به روابط ترکیه با ایران ممکن است فراز

بر روابط ایران و  مؤثراین پژوهش به برخی از عوامل  (.1396کند )یارمحمدیان و همکاران،  می

، 2021مشخص کردن افق  باوجود، اما دارد یپوشان همکه با پژوهش حاضر  ترکیه پرداخته است

 است.پژوهی نکرده  صورت روشمند آینده به

 در یاقتصاد یهمکار ادامه: انهیخاورم تحوالت پرتو در هیترک و رانیا روابط ندهیآ"مقاله    

 قاسمی و حسن زاد به دنبال پاسخ به این پرسش است که تألیف "یاسیس یها رقابت هیسا

 بر روابط ایران و ترکیه داشته است؟ این مقاله با تکیه بر رهیافت یریتأثتحوالت خاورمیانه چه 

گرایی به بررسی روابط سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه پرداخته است. مقاله مصادیقی از  واقع

سپس به بررسی مواضع  کند؛ میهای دیپلماتیک و اقتصادی ایران و ترکیه را برشماری  همکاری

پردازد. در نهایت سه سناریو را در مورد آینده  ایران و ترکیه در قبال تحوالت خاورمیانه می

و  اقتصادیکند. سناریوی اول حفظ روابط سیاسی و ارتقا روابط  روابط ایران و ترکیه مطرح می

سناریوی دوم ارتقاء روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است. سناریوی سوم  است. فرهنگی

در این مقاله  (.1393زاد، کاهش روابط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است )قاسمی و حسن

اما بخش  هایی دارد. حاضر اشتراک سی و اقتصادی ایران و ترکیه با پژوهشبررسی روابط سیا
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صورت  به صرفاًای نکرده و  پژوهی استفاده های متداول آینده مربوط به آینده روابط از روش

پژوهش حاضر  ضمن پرداختن جامع به ابعاد مختلف  که یدرحال، زنی مطرح شده است گمانه

 متقاطع متوازن استفاده کرده است. ریتأثتحلیل روش  از روابط، 
 

 پژوهش شناسی روش

های آن  این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع اکتشافی بوده و از نظر هدف، کاربردی است؛ داده

گیرد.  های همبستگی قرار می ها در ردیف پژوهش وتحلیل داده آمیخته، و به لحاظ تجزیه

مراجعه به اسناد مکتوب، ، ای انهبه روش اسنادی شامل )روش کتابخگردآوری اطالعات 

برداری از صوت و تصویر و مراجعه به فضای مجازی( و نیز به روش میدانی )مصاحبه با  بهره

 از پرسشنامه، گردآوری اطالعات است. برایو پنل خبرگان(  نامه پرسشکارشناسان، توزیع 

 است. استفاده شده صوت و ضبطاینترنت برداری،  فیش

صورت که ابتدا بررسی  روش سناریونویسی استفاده خواهد شد. بدیندر این پژوهش از 

در روابط دو کشور از طریق  مؤثرروابط میان ایران و ترکیه انجام خواهد شد و متغیرهای 

آمده،  دست بر اساس اطالعات به نامه پرسشمطالعات اسنادی و میدانی شناسایی شده، سپس 

 نظرشته خواهد شد. بر اساس ن خبرگان گذاتوسط تیم کارشناسی تهیه شده و به آزمو

که دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت  یعوامل ملکرد،ع -ت و به روش تحلیل اهمی خبرگان،

 آثارها مشخص شده و ماتریس تحلیل  های کیفی آن باشند به دست خواهد آمد، و سپس حالت

با تشکیل پنل  داده خواهد شد.افزار سناریو ویزارد تشکیل  متقاطع متوازن با استفاده از نرم

 و در نهایت با بررسی سناریوها با ناسازگاری صفر و یک، خبرگان ماتریس وزن دهی شده 

 .شدسناریوهای محتمل تدوین 

 یسیونویسنار

 هم به نزدیک ها آن اغلب که است شده انجام پژوهی آینده در سناریونویسی از متعددی تعاریف

 و توصیف را موجه های آینده که است داستانی اریوسن شل، شرکت تعریف در. هستند

 عمل در هایی واکنش چه که دهد می نشان و کرده شناسایی را اصلی بازیگران و مهم رخدادهای

 داستانی سناریو گوردون و گلن نظر به(. 45: 1392 قصاع، و حاجیانی) بیفتد اتفاق تواند می

 پیوند امروز جهان رویدادهای به منطقی و علی بطروا از استفاده با را آینده رویدادهای که است

 کشیده تصویر به ها آن مهم پیامدهای و رویدادهای و ها تصمیم داستان، این سراسر در. زند می

 را مرجح و بدیل های آینده ابداع و تجسم قدرت و آینده به اندیشیدن مهارت سناریو. شود می

 سناریونویسیمختلفی برای  های روش (.6: 1391 گوردون، و گلن) آورد می ارمغان به ما برای
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سناریو ویزارد  افزار نرممتقاطع متوازن و  تأثیروجود دارد. در این پژوهش از روش تحلیل 

 استفاده خواهد شد.

 متقاطع متوازن ریتأثروش تحلیل 

ها  سناریونویسی هستند. آن ابزارهای استاندارد متقاطع اثرهای تحلیل  به نظر وایمر، روش

تعدادی از فرایندهای ساختاری را برای کاهش تحوالت باورپذیر آینده در شکل سناریوهای 

های تحلیل  روش آورند. مند فراهم می سخت و بر اساس قضاوت خبرگان در مورد تعامالت نظام

های  شوند که اجازه استفاده از مدل برای کارهای تحلیلی استفاده می معموالً متقاطع اثر

 "نرم"نی بر تئوری را به دلیل ناهمگنی انضباطی و ارتباط دانش سیستم محاسباتی مبت

 پیچیده هستند ازاندازه شیبتحلیلی  کامالًهای سیستم  دهد، اما از سوی دیگر برای تحلیل نمی

(Weimer-Jehle, 2006: 334) . متقاطع متوازن، برای دستیابی به تصویری سازگار  تأثیرتحلیل

بینش کیفی درباره روابط بین عوامل یک شبکه اثرگذاری استفاده  درباره رفتار شبکه، از

های مختلف  کند. ساختن سناریوها اغلب نیازمند بررسی تحوالت در بسیاری از زمینه می

های  ( است. در حوزهفنّاورانههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا  ، پیشرفتعنوان نمونه به)

در قالب  عنوان نمونه بهوالت احتمالی وجود دارد )های خوبی در مورد تح مختلف، اغلب ایده

حال، توسعه سناریوهای جامع، نیازمند شناسایی این  و نامطلوب(. بااینبینی مطلوب، میانه  پیش

دهد.  ها ارتقاء می های ارتباطی آن مسئله است که کدام ترکیب از این متغیرها از طریق شبکه

وتحلیل سناریو  تجزیه نهیدرزمبه یک تصویر کلی این سنتز سیستماتیک اطالعات جداگانه 

 .(Weimer-Jehle, 2013: 8)متوازن انجام شود  متقاطع تأثیرتواند با کمک روش تحلیل  می

ای از سناریوهای محتمل با  متوازن که منجر به ایجاد مجموعه متقاطع تأثیرالگوریتم تحلیل 

کند. روابط میان  ابل متغیرها استفاده میمتق تأثیرشود از رهیافت سیستمی  سازگاری درونی می

در سه  متقاطع تأثیرتواند یک یا دوطرفه باشد. یک ماتریس  می یرگذاریتأثمتغیرها ازنظر 

 شود: صورت ذیل ایجاد می مرحله به

 در سیستم یا متغیرهای کلیدی مؤثرگردآوری فهرستی از عوامل  .1

های ممکن برای  که تمام حالتکیفی برای هر متغیر  های تای از حال تعریف مجموعه .2

تواند از یک متغیر به یک متغیر دیگر  های کیفی می متغیر را توصیف کند. تعداد حالت

 متفاوت باشد.

های کیفی متغیر دیگر. در انجام  کیفی هر متغیر بر حالت های تحال تأثیرقضاوت در مورد  .3

صورت  غیرمستقیم به أثیراتتشود و نتایج  مستقیم در نظر گرفته می تأثیراتها فقط  قضاوت
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های  ها بر اساس مقیاس شود. قضاوت ایجاد می متقاطع تأثیرخودکار توسط الگوریتم تحلیل 

 شود: کیفی ذیل بیان می

+: 1، تأثیر: بدون 0، کاهنده ضعیف تأثیر:-1، کاهنده متوسط تأثیر: -2 ،کاهنده قوی تأثیر:-3

در نتیجه فرایند ، فزاینده قوی تأثیر+: 3، طفزاینده متوس تأثیر+: 2، فزاینده ضعیف تأثیر

 (.115-113: 1395شود )محمدی لرد،  ایجاد می متقاطع تأثیرمذکور ماتریس  ای مرحله سه
  

گیرند.  این پژوهش در دو دسته افراد اجرایی و دانشگاهی قرار می موردتوجهخبرگان 

 اند از: های مدنظر خبرگان در این پژوهش عبارت ویژگی

 باشند. یا باالتر درک کارشناسی ارشددارای م .1

سفرا، مانند : دارندسال گذشته سابقه خدمت در ترکیه  10خبرگان اجرایی که در  .2

، اقتصادی و ....؛ همچنین کارشناسان میزهای ترکیه در کارداران، وابستگان فرهنگی و نظامی

  و ارتباطات اسالمی.اجرایی مرتبط دیگر مانند سازمان فرهنگ  یها سازماننهادهای امنیتی و 

مقاله، یا کتاب(  3 کم دستبرجسته در حوزه مسائل ترکیه ) تألیفخبرگان دانشگاهی که  .3

 داشته باشند.

شناسایی خبرگان  برایجهت تکمیل هر چه بهتر جامعه خبرگان، از روش گلوله برفی  .4

 پربسامد استفاده شد.

اقل سه مقاله در زمینه برای شناسایی خبرگان دانشگاهی در سطح کشور که دارای حد

که از سال  هایی لهترکیه باشند، ابتدا با استفاده از پایگاه اطالعات علمی نورمگز، تمامی مقا

)ده سال( که در عنوان یا در واژگان کلیدی کلمه ترکیه را داشتند به تعداد  1398الی  1388

صورت ماشینی  ژه بهمقاله استخراج شد. از آن جا که جستجو بر اساس عنوان و کلیدوا 426

صورت  ها به احتمالی، کلیه مقاله غیرمرتبط های هبرای پرهیز از دخیل بودن مقال ،شود انجام می

ها حذف  که ارتباط موضوعی دقیق نداشتند، از لیست مقاله هایی هتک بررسی شد و مقال به تک

منتخب  های هقالمقاله در لیست باقی ماند. در مرحله دوم نویسندگان م 285شد و در نهایت 

نفر با سه مقاله یا بیشتر  24بررسی شده و فراوانی نام نویسندگان استخراج شد و در نهایت 

 یافت شد. 

نفر از مسئولین فعلی و سابق در سفارت ایران در  19در بخش خبرگان اجرایی نیز لیست 

ان ترکیه در مسئولین میز و کارشناس)از کارشناسان برجسته نیز  نفر 11تهیه شد. ، ترکیه

به روش گلوله برفی به لیست خبرگان اضافه  منیتی(ا - یو نهادهای نظام خارجه اموروزارت 

 نفر از خبرگان مسائل ترکیه تهیه شد. 54در نهایت لیست  شد.
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هایی نیز همراه بود. در خصوص خبرگان دانشگاهی،  البته توزیع پرسشنامه با محدودیت

نفر مهیا  4شد. در خصوص خبرگان اجرایی نیز امکان ارتباط با نفر فراهم ن 3امکان ارتباط با 

 به شده، پرسشنامه توزیع 47در دسترس نبودند(. در نهایت از مجموع  مأموریتبه علت ) نشد.

 .پاسخ داده شد (درصد 75 حدوداًپرسشنامه ) 35

نفر  35 استفاده شد. الوشه حداقل میزان روایی با 1برای روایی پرسشنامه از ضریب الوشه

 62از مجموع ، 31/0عدد  درنظرگرفتنبا . (Lawshe, 1975:568)داند  می 31/0خبره را 

پایایی پرسشنامه نیز با  .گردد که در نتایج اشاره می پنج گزاره رد شدپرسشنامه،  گزاره

افزار  آلفای کرونباخ محاسبه شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه با محاسبه توسط نرم

 موردقبول است. 70/0آلفای باالتر از  آمد.به دست  960/0، 2اس.پی.اس.اس
 روش تحلیل نتایج پرسشنامه

زمان اهمیت و عدم قطعیت  برای هر متغیر، دو ویژگی هم پژوهشبا توجه به اینکه در این 

زمان بررسی  ها هم مجموعه داده نیاز استکه  ها وقتی وجود دارد و تحلیل جداگانه این ویژگی

یا  3آی.پی.ای برای تحلیل نتایج پرسشنامه، از روش دار نباشد، بنابراین معنیممکن است  ،شوند

 ملکرد استفاده شده است. ع - توتحلیل اهمی روش تجزیه

ملکرد، توسط مارتیال و جیمز ارائه شده است و یک روش کمی ع - توتحلیل اهمی تجزیه

ک شیئ است. در این روش های خاص یک موضوع یا ی در مورد ویژگی هاگیری نظر برای اندازه

گردند، و اهمیت و عملکرد هریک جداگانه  گیری شوند مشخص می متغیرهایی که بایستی اندازه

شود. ارزش این رویکرد در شناسایی سطوح اهمیت و عملکرد نسبی و نه مطلق  گیری می اندازه

گیری  ی اندازهمقیاس پنج یا هفت امتیازی )طیف لیکرت( برا معموالًدر این روش نهفته است. 

مجموع متغیرها برای تعیین  در مورد نظرهاشود. سپس از میانگین حسابی مجموع  استفاده می

شود. در نهایت موقعیت نسبی هر یک از متغیرها بر  تمایل مرکزی )ارزش آستانه( استفاده می

ی جا البته در تحقیق حاضر به (Martilla and James, 1977) .شود  روی ماتریس مشخص می

 کند. آیتم عملکرد، عدم قطعیت جایگزین شده است که در روش خللی ایجاد نمی

 

 

                                                           
1
. CVR 

2
. SPSS 

3
. Importance-Performance Analysis 
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 ب الف

 پ ت

 عملکرد -( ماتریس تحلیل اهمیت1)جدول 

باشند، یعنی اهمیت و  گرفته قراردر این پژوهش عواملی را که در منطقه )ب( ماتریس 

 گردند. زمان از ارزش آستانه اهمیت و عدم قطعیت بیشتر باشد انتخاب می ها هم قطعیت آن عدم

مهم دیگر در خصوص تحلیل نتایج پرسشنامه، شیوه تجمیع آراء خبرگان در مورد  نکته

هریک از متغیرهاست. به دست آوردن عدد نهایی هر متغیر و نیز به دست آوردن ارزش آستانه 

تک متغیرهاست، نیازمند یکپارچه کردن نظرات خبرگان در  که میانگین مجموع نتیجه تک

ها برای تجمیع آراء خبرگان در طیف لیکرت از  کثر پژوهشدر ا تک متغیرهاست. مورد تک

تواند  توجه این است که میانگین حسابی نمی قابل نکتة .کنند میانگین حسابی استفاده می

مثال، اگر سه  طور بهدقت نماینده نظرات خبرگان در خصوص هر یک از متغیرها باشد. زیرا  به

و )ب( شامل اعداد  3باشیم که )الف( شامل دو عدد  مجموعه )الف( و )ب( و )ج( از اعداد داشته

خواهد بود و میانگین  3باشند، میانگین هر سه مجموعه برابر با   4و  2و )ج( شامل  1و  5

های  توان قضاوت های این سه مجموعه را نمایندگی کند. پس چگونه می تواند تفاوت حسابی نمی

آمده نماینده قضاوت کل گروه  دست عدد به فردی گروهی از خبرگان را طوری تجمیع نمود که

 باشد؟ 

ثابت شده است که میانگین  2فرایند تحلیل سلسله مراتبی مبدع 1به نظر توماس ال. ساعتی 

 ,Saaty)شود، روش انجام این کار است  ، و نه میانگین حسابی که اغلب استفاده می3هندسی

، مجموعه )ب( برابر 3)الف( برابر با  در مثالی که گذشت میانگین هندسی مجموعه .(95 :2008

 گردد. ها قابل قضاوت می و تفاوت در پاسخ خواهد بود 2.82و مجموعه )ج( برابر با  2.36با 

ی پژوهش حاضر نیز برای تجمیع آراء خبرگان در مورد  بنابراین در تحلیل نتایج پرسشنامه

نفر خبره در  35نظرات  اهمیت و نیز عدم قطعیت هر یک از متغیرها از میانگین هندسی

                                                           
1
. Thomas L. Saaty 

2
. Analytical Hierarchy Process 

3
. Geometric Mean 

حور 
ش آستانه م

ارز
Y

 

 Xارزش آستانه محور 
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میانگین حسابی  ملکرد،ع - تبا روش تحلیل اهمی خصوص آن متغیر استفاده شده است. سپس

اهمیت و  آستانةعنوان ارزش  های هندسی اهمیت و عدم قطعیت متغیرها به مجموع میانگین

 عدم قطعیت مشخص شد.
 

 ها یافته لیوتحل هیتجز

 کیهروابط ایران و تر مؤثربررسی متغیرهای 

ها و  . با توجه به حجم زیاد دادهاثرگذارندمتغیرهای متعددی بر روابط ایران و ترکیه 

بر روابط ایران و ترکیه، و محدودیت حجم مقاله، در این پژوهش از توضیح  مؤثرمتغیرهای 

تا  متغیرها بررسی. شود میمنابع ارائه  همراه بهدر قالب جدول  صرفاًمتغیرها خودداری شده و 

 اند از: . منابع دستیابی به این عوامل عبارتانجام پذیرفتع نظری محقق اشبا

 متون، منابع، اسناد، تجارب() با مرور مؤثراستخراج متغیرهای  .1

 با متخصصان، کارشناسان و خبرگان روابط ایران و ترکیه  مصاحبه .2

  1و جهانی ای منطقهی روندها بررسی کالن .3
 ران و ترکیهبر روابط ای مؤثر( متغیرهای 2جدول )

کد  ردیف

 گزاره

 منابع گزاره

 متغیرهای  سیاسی و امنیتی

1 P1 گری در سیاست خارجی ترکیه رویکرد نوعثمانی (Işıksal, 2018) 
 (1391)داوداوغلو، 

2 P2 رویکرد اوراسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه (Erşen and Köstem, 

2019( 

(Colakoğlu, 2019) 

3 P3 نیاکویی،رضاپور و فاضلی،  رهبری جهان اسالم میان ایران و ترکیه رقابت بر سر(

1397) 

4 P4 رقابت بر سر مدل اسالم سیاسی (Charounatki, 2018) 

(Duran and Yilmaz, 

2013) 

(Torelli, 2018: 54) 

5 P5 رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در عراق (Harmoon Center, 

2017) 

 (1395)دستمالی، 

6 P6 (1395)صفوی و نبوی،  رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در سوریه 

                                                           
1

پذیرد و از  انجام نمی خألری است. روابط ایران و ترکیه در محیط ضرو روندها پژوهی، توجه به کالن های آینده در پژوهش .

 پذیرد. می ریتأث( گذارند یمکه خارج از سیستم بر سیستم اثر  ییها شرانیپ عنوان به)ای  روندهای جهانی و منطقه کالن
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7 P7 گیری هویت سیاسی، نظامی و امنیتی محور  شکل

 مقاومت

(Dalay, 2018) 

8 P8 مسعود نیا و نجفی،  ورود دو کشور به مسئله فلسطین(

1390) 

 (1398)کوشکی و نبوی، 

9 P9  (1398)فالح،  افغانستانگسترش روابط ترکیه با 

10 P10 (1397)محمودی،  گسترش روابط ترکیه با پاکستان 

11 P11 روابط ترکیه با عربستان (Zarras, 2018) 

 

12 P12 نژاد، معدن و صفوی) روابط ایران با عربستان 

1398) 

13 P13 (1398)فالح،  گسترش روابط ترکیه با قطر 

14 P14 ونیستیروابط ترکیه با رژیم صهی (Sever and Almog, 

2019) 

(Efron, 2018) 

15 P15  رقابت ایران و ترکیه برای نفوذ ژئوپلیتیک در آسیای

 مرکزی

 (1391)رفیع و مظلومی، 

16 P16 منیتی ا - یرقابت ایران و ترکیه در ترتیبات سیاس

 قفقاز

(Kamrava, 2016) 

 (1389)کوالیی، 

17 P17 (1398 ن،بهم) روابط ترکیه با آمریکا 

18 P18 روابط ترکیه با اتحادیه اروپا )Tocci, 2016) 

(Yabanci, 2016) 

19 P19 روابط ترکیه با روسیه (Kasapoğlu, 2019) 

20 P20 روابط ایران و آمریکا (Uygur, 2019) 

21 P21 گرایش سیاسی دولت حاکم در ترکیه (Badawi, 2019) 

22 P22 (1398 کوشکی،) گرایش سیاسی دولت در ایران 

23 P23  همکاری اطالعاتی و امنیتی و مرزی میان ایران و

 ترکیه

)پژوهشکده امنیت ملی، 

1396) 

24 P24 )همکاری و رقابت در مسئله کردها )پ.ک.ک و پژاک (Jenkins, 2012: 33) 

25 P25 )(1396)نبوی،  همکاری و رقابت در مسئله کردها )کردستان عراق 
(Koolaee and 

Hafezian,2017) 
26 P26 )همکاری و رقابت در مسئله کردها )کردستان سوریه (Uygur, 2017) 

27 P27 و ناتو عضویت و روابط ترکیه (Waldman, 2019) 

28 P28 گسترش حضور نظامی ترکیه در منطقه (Aras and 

Yorulmazlar,2018) 
E متغیرهای اقتصادی 

29 E1 (1396)افضلی و انصاری،  ی )اکو، دی هشت(های اقتصاد عضویت در پیمان 

 یالله نعمتشهابی و )

 (1395سروستانی، 
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30 E2 ب(.1397)گل محمدی،  تجاری دوجانبه میان ایران و ترکیه های توافقنامه 

31 E3 (2019)ساغالم،  های اقتصادی ایران تحریم 

32 E4 شریعتی نیا و عابدین رقابت در بازارهای اقتصادی منطقه( 

 (1395مقانکی، 

33 E5  نگارندگان نفت و گاز() انتقال انرژی کریدورهایرقابت بر سر 

34 E6 انرژی )نفت و گاز( ترکیه توسط ایران تأمین (Tiryakioğlu, 2018) 

35 E7 تیموری و حکیمی،  اقتصاد توریسم در ترکیه و سفر ایرانیان به ترکیه(

1396) 

C متغیرهای فرهنگی 

36 C1 نگارندگان ک قومی میان ایران و ترکیهاشترا 

37 C2 نگارندگان اختالف قومی میان ایران و ترکیه 

38 C3 رهنگی در زبان فارسیف - یاشتراک تاریخ (Turgut, 2011) 

39 C4 (1389)احمدی،  کشور دوهای دینی: مسلمان بودن  اشتراک 

40 C5 نی(س - هاختالف مذهبی میان ایران و ترکیه )شیع (Charounatki, 2018) 

41 C6 نگارندگان مشترک فرهنگی ورسوم آداب 

42 C7  فیلم  های هفتهارتباطات و مبادالت فرهنگی )برگزاری

 و موسیقی و کتاب(

 (1389 احمدی،)

43 C8 های  ترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از جریان پان

 ترکی در داخل ایران طلب پان تجزیه

 (1398 ،)صدرمحمدی

44 C9 (1398 صدرمحمدی،) ارتباط میان ایران و علویان ترکیه 

45 C10 (1389 احمدی،) ثبت مشاهیر فرهنگی و علمی ایران توسط ترکیه 

46 C11 اطهری، عنایتی شبکالئی  رقابت برای نفوذ نرم در غرب آسیا(

 (1393و حسینی 

47 C12 (1387)فالح،  رقابت برای نفوذ نرم در آسیای مرکزی و قفقاز 

48 C13  ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقالب اسالمی ایران

 در ترکیه

)نوروزی و عبدخدایی، 

1391) 

T متغیرهای علم و فناوری 

49 T1  تالش و رقابت دو کشور برای برخورداری از توانمندی

 ای و دانش  هسته

)میرحسینی و کوشکی، 

1396) 

50 T2   بنیان و  انشد های فناوریرقابت و همکاری در

 هوشمند میان دو کشور

)خبرگزاری جمهوری 

 (1398اسالمی، 

51 T3 (1398)خبرگزاری ایسنا،  مراودات علمی میان دو کشور و تبادل استاد و دانشجو 
EN  محیطی زیستمتغیرهای 

52 EN1 (1396 مقامی، قائم) های ترکیه مانند گاپ محیطی سدسازی آثار زیست 
MT ای و جهانی قهمنط یروندها کالن 
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53 MT1 ها  نبود قدرت هژمون جهانی و حرکت به سمت شبکه

 چندقطبیدر جهان  ها ائتالفو 

(US National 

Intelligence Council, 

2012) 

54 MT2  افزایش تقاضا برای آب، انرژی و غذا با توجه به افزایش

 جمعیت جهانی

(US National 

Intelligence Council, 

2012) 

55 MT3 پژوهی دانشگاه  )مرکز آینده افزایش تعداد بازیگران غیردولتی در مناسبات جهانی

جامع امام حسین )ع(، 

1397) 

56 MT4 های داخلی و نیابتی در غرب  دار بودن جنگ ادامه

 ای های منطقه آسیا، و رقابت امنیتی میان قدرت

های  پژوهش )مرکز

 (1398مجلس، 

57 MT5 و چالش در رونق رشد و  توقف پیشرفت در کاهش فقر

های اقتصادی برای  ایجاد شرایط سیاسی و فرصت

 مشارکت جوانان

های  )مرکز پژوهش

 (1398مجلس، 

58 MT6  رادیکالی خشن در  های حرکتفراهم شدن زمینه

کشورهای منطقه به دلیل ناتوانی کشورها در برآوردن 

 نیازهای امنیتی، آموزشی و شغلی مردم

های  )مرکز پژوهش

 (1398لس، مج

 

59 MT7 ای از  تغییر جمعیتی و اجتماعی در بخش عمده

 خاورمیانه

(Ashkar and 

Anderson, 2016) 

60 MT8 محیطی )تغییرات آب و  روند مخاطرات زیست کالن

 هوایی و چالش کمبود منابع آب(

(Ashkar and 

Anderson, 2016) 

61 MT9 وج عنوان م های هوشمند به روند رشد فناوری کالن

 بعدی تمدن بشری

پژوهی دانشگاه  )مرکز آینده

جامع امام حسین )ع(، 

1397) 

62 MT10 پژوهی دانشگاه  )مرکز آینده پاندمیمسری و خطر  یها یماریبروند رشد  کالن

جامع امام حسین )ع(، 

1397) 

 

 تدوین پرسشنامه

 منابع، متون، مرور با ترکیه و ایران روابط بر مؤثر متغیرهای شناسایی و رصد پژوهش، در این

. شد شناسایی متغیر 62 نهایت در و شد انجام ترکیه و ایران روابط کارشناسان تجارب و اسناد،

 خبرگان قضاوت به و شده تنظیم لیکرت طیف در پرسشنامه قالب در آمده دست به متغیرهای

 بر متغیر یاآ که شد سؤال خبرگان از متغیرها از یک هر خصوص در پرسشنامه در. شد گذاشته

 است؟ چقدر آن اهمیت میزان است، مثبت جواب اگر است؟ اثرگذار ترکیه و ایران روابط آینده

 است؟ چقدر آن قطعیت عدم میزان
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 نتایج پرسشنامه

 از: اند عبارتنیاوردند که  دست بهپنج متغیر روایی الزم را  متغیر، 62از مجموع 

 (P10) گسترش روابط ترکیه با پاکستان -

 (C10)اهیر فرهنگی و علمی ایران توسط ترکیه ثبت مش -

 (T2) بنیان و هوشمند میان دو کشور های دانش رقابت و همکاری در  فناوری -

های  توقف پیشرفت در کاهش فقر و چالش در رونق رشد و ایجاد شرایط سیاسی و فرصت -

 (MT5)اقتصادی برای مشارکت جوانان 

 (MT7)ز خاورمیانه ای ا تغییر جمعیتی و اجتماعی در بخش عمده -

 

 2.60و ارزش آستانه عدم قطعیت  3.10ارزش آستانه اهمیت  ،با استفاده از روش آی.پی.ای

 19  صرفاًجهت جلوگیری از طوالنی شدن مقاله، نتایج کل پرسشنامه ذکر نشد و  به دست آمد.

به شرح  آستانهبر روابط ایران و ترکیه بااهمیت و عدم قطعیت باالتر از ارزش  مؤثرکلیدی عامل 

 ذیل به دست آمد:
 بر آینده روابط ایران و ترکیه مؤثر( عوامل کلیدی 3جدول )

 اهمیت بر روابط ایران و ترکیه مؤثرعامل کلیدی  کد ردیف
عدم 

 قطعیت

1 P1 3.19 3.54 گری در سیاست خارجی ترکیه رویکرد نوعثمانی 

2 P2 2.99 3.4 رویکرد اوراسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه 

3 P3 3.04 3.63 رقابت بر سر رهبری جهان اسالم میان ایران و ترکیه 

4 P5 3.15 3.32 رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در عراق 

5 P6 3.43 3.99 رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در سوریه 

6 P7 3.37 3.44 گیری هویت سیاسی، نظامی و امنیتی محور مقاومت شکل 

7 P11 3.15 3.43 روابط ترکیه با عربستان 

8 P14 3.19 3.71 روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی 

9 P16 2.96 3.7 منیتی قفقازا - یرقابت ایران و ترکیه در ترتیبات سیاس 

10 P17 2.95 3.68 روابط ترکیه با آمریکا 

11 P19 3.1 3.36 روابط ترکیه با روسیه 

12 P20 2.68 3.84 و آمریکا روابط ایران 

13 P21 2.81 3.84 گرایش سیاسی دولت حاکم در ترکیه 

14 P24 )2.61 4.02 همکاری و رقابت در مسئله کردها )پ.ک.ک و پژاک 

15 P25 )2.74 3.68 همکاری و رقابت در مسئله کردها )کردستان عراق 

16 P26 )2.78 3.46 همکاری و رقابت در مسئله کردها )کردستان سوریه 
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 اهمیت بر روابط ایران و ترکیه مؤثرعامل کلیدی  کد ردیف
عدم 

 قطعیت

17 P28 2.8 3.19 گسترش حضور نظامی ترکیه در منطقه 

18 MT1 
ها و  نبود قدرت هژمون جهانی و حرکت به سمت شبکه

 چندقطبیدر جهان  ها ائتالف
3.2 2.85 

19 MT4 
های داخلی و نیابتی در غرب آسیا، و رقابت  دار بودن جنگ ادامه

 ای های منطقه امنیتی میان قدرت
3.45 2.88 

 

 عوامل کلیدی برای سناریونویسی: آزمون فریدمن انتخاب

و   متقاطع متوازن تأثیردر بخش روش توضیح داده شد که برای سناریونویسی از روش تحلیل 

کیفی هر یک  های تافزار سناریو ویزارد استفاده خواهد شد. انجام این کار نیازمند تعیین حال نرم

عاملی که  19عوامل کلیدی است. اگر تمام  تعداد ،نکته مهم در این خصوص عوامل است.از 

حالت کیفی  3باالتر از ارزش آستانه هستند، برای سناریونویسی انتخاب شوند و هر یک حداقل 

 که ممکن است بیشتر هم داشته باشند(، تعداد سناریوهای ممکن برابر با) داشته باشند

سناریو،  اگرچه  این تعداد لیلتح خواهد بود.)بیش از یک میلیارد سناریو(  319=1162261467

 تقریباًاما به لحاظ عملیاتی، انجام آن بسیار پیچیده و  ،پذیر است به لحاظ ریاضی امکان

برش معقول برای  نقطةبندی عوامل کلیدی و انتخاب  ، نیاز به رتبهبنابراین غیرممکن است.

ریدمن استفاده شد. آزمون متوازن است. برای این کار، از آزمون ف متقاطع تأثیرتشکیل ماتریس 

ها استفاده  توان از آن برای مقایسه میانگین رتبه فریدمن یک آزمون غیر پارامتریک است که می

آن  1یداری آمار که بتوان از این آزمون استفاده کرد بایستی سطح معنی کرد. البته برای این

 باشد. 0.05کمتر از 

عدم قطعیت  ارزشاهمیت و هم  زشارهم  ،نکته دیگر این است که در پژوهش حاضر

برای رسیدن به یک میانگین وزنی متشکل از اهمیت و عدم قطعیت، نظر بنابراین  موجود است؛

با استفاده از میانگین هندسی به دست  عاملنفر خبره در مورد اهمیت و عدم قطعیت هر  35

افزار  وارد نرم آمده دست متغیر این کار انجام شد. سپس جدول به 19آمد، و برای تمام 

به دست آمد   0.009برابر با  سطح معناداری و ،شد اجراشده و آزمون فریدمن اس.پی.اس.اس 

درصد است. یعنی میان متغیرهای این آزمون اختالف معنادار است و قابل  0.05کمتر از  که

در  10ش با انتخاب نقطه بربندی عوامل بر اساس آزمون فریدمن  بندی هستند. نتایج رتبه رتبه

 است: مشاهده قابلجدول ذیل 

                                                           
1
. Asymp. Sig. 
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 بر روابط ایران و ترکیه مؤثربندی عوامل کلیدی  رتبه (4) جدول

 گزاره کد رتبه

نمره 

آزمون 

 فریدمن

1 P6 13.64 رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در سوریه 

2 P11 13.17 روابط ترکیه با عربستان 

3 P1 11.31 ارجی ترکیهگری در سیاست خ رویکرد نوعثمانی 

4 P14 11.31 روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی 

5 P7 11.28 گیری هویت سیاسی، نظامی و امنیتی محور مقاومت شکل 

6 P17 11.22 روابط ترکیه با آمریکا 

7 P21 10.92 گرایش سیاسی دولت حاکم در ترکیه 

8 P5 10.17 رقابت برای نفوذ سیاسی و مدیریت تحوالت در عراق 

 

 های کیفی عوامل کلیدی  تعیین حالت

های کیفی  بر روابط ایران و ترکیه، مرحله بعدی تعیین حالت مؤثرپس از تعیین عوامل کلیدی 

گفته، چه  عوامل کلیدی است. یعنی بایستی مشخص گردد که برای هر یک از عوامل پیش

حالتی برای ایران چه توانند در آینده اتفاق بیفتند؟ همچنین هر  های مختلفی می حالت

 ؟امطلوب( داردن - هیانم - ب)مطلو گانة سههای  وضعیتی از میان وضعیت
 کیفی هر یک از عوامل کلیدی های حالت( 5جدول )

 های کیفی حالت عامل کلیدی ردیف

1 

رقابت برای نفوذ 

سیاسی و مدیریت 

 تحوالت در سوریه

تسلط 

 ایران

 )مطلوب(

 تشدید رقابت

 )نامطلوب(

 همکاری

 )میانه(

 تسلط ترکیه

 )نامطلوب(

کاهش یا 

حذف زمینه 

 رقابت

 )نامطلوب(

2 
روابط ترکیه با 

 عربستان

کاهش 

 روابط

 )مطلوب(

وضع   حفظ

 موجود

 )میانه(

 توسعه روابط

 )نامطلوب(
  

3 

گری  رویکرد نوعثمانی

در سیاست خارجی 

 ترکیه

 تضعیف

 )مطلوب(

 تثبیت

 )میانه(

 تشدید

 )نامطلوب(
  

4 
 رکیه با رژیمروابط ت

 صهیونیستی

کاهش 

 روابط

 )مطلوب(

حفظ وضع 

 موجود

 )نامطلوب(

 توسعه روابط

 )نامطلوب(
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 های کیفی حالت عامل کلیدی ردیف

5 

گیری هویت  شکل

سیاسی، نظامی و 

 امنیتی محور مقاومت

 تقویت

 )مطلوب(

حفظ وضع 

 موجود

 )میانه(

 تضعیف

 )نامطلوب(
  

 روابط ترکیه با آمریکا 6

کاهش 

 روابط

 )مطلوب(

حفظ وضع 

 موجود

 یانه()م

 توسعه روابط

 )نامطلوب(
  

7 
گرایش سیاسی دولت 

 حاکم در ترکیه

حزب 

عدالت و 

 توسعه

 )مطلوب(

 اپوزیسیون با

محوریت 

CHP   یاIYI 

Party 

 )نامطلوب(

اپوزیسیون با 

محوریت 
DEVA 

Party 

 )نامطلوب(

اپوزیسیون با 

محوریت 
Gelecek 

Party 

 )نامطلوب(

 

 

 

8 

رقابت برای نفوذ 

و مدیریت  سیاسی

 تحوالت در عراق

تسلط 

 ایران

 )مطلوب(

 تشدید رقابت

 )نامطلوب(

 همکاری

 )میانه(

 تسلط ترکیه

 )نامطلوب(

کاهش یا 

حذف زمینه 

 رقابت

 )نامطلوب(

 

 متوازن متقاطع تأثیرتشکیل ماتریس 

 تأثیرماتریس  حالت در مجموع(، 29) های کیفی هر یک از عوامل کلیدی، پس از تعیین حالت

تصور است.  حالت مختلف یا سناریو قابل 24300تشکیل شد. یعنی  29*29 اطع متوازنمتق

با های کیفی عوامل بر یکدیگر،  حالت متقاطع تأثیربه  دهی وزنپس از تشکیل ماتریس، برای 

تشکیل شد و  ترکیبی )حضوری و آنالین( صورت به پنل خبرگانتوجه به شیوع ویروس کرونا، 

-تا  3از )+ دهی وزن ،های سطر بر ستون تا در خصوص اثرگذاری حالت از خبرگان خواسته شد

از  افزاری نرمبا تحلیل  افزار سناریو ویزارد شد. و نظرات خبرگان وارد نرم ،( را انجام دهند3

سناریوی ممکن، چهار سناریو دارای کمترین ناسازگاری )ناسازگاری صفر( بوده  24300مجموع 

 درونی را دارند. هفده سناریو نیز درجه ناسازگاری یک دارند.  و درواقع بیشترین انسجام
 

 میالدی( 2030شمسی ) 1408سناریوهای آینده روابط ایران و ترکیه در افق 

سناریوهای آینده روابط ایران و ترکیه در افق  با سناریو ویزارد، افزاری نرمپس از انجام تحلیل 

ریو، سناریوهای چهارگانه با ناسازگاری صفر تدوین شد. اولویت اول برای تدوین سنا 1408

عنوان سناریوهای تکمیلی،  ناسازگاری یک( نیز به) هستند. البته سناریوها با حداقل ناسازگاری

(، با توجه به سناریو 17با ناسازگاری یک، ) یبرای تدوین مدنظر قرار گرفت. در سناریوها

تفاوت  مؤلفهدر یک  صرفاًد سناریوها ماهیت احتماالت ریاضی در سناریوها، در برخی موار
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دارند، بنابراین یک خانواده از سناریوها هستند و برای پرهیز از تکرار و تدوین بهتر سناریوها، 

تابلوی سناریوها با  .ه و سه سناریوی تکمیلی تدوین شدسناریوهای نزدیک به هم ترکیب شد

 شرح زیر است.از عوامل کلیدی در هر سناریو به  هرکداموضعیت منتخب 
 تابلوی سناریوها(6جدول )

 تابلوی سناریوهای محتمل آینده روابط ایران و ترکیه

 و نام شماره

 سناریو

 و 
ی

اس
سی

ذ 
فو

ی ن
برا

ت 
قاب

ر

یه
ور

 س
در

ت 
وال

تح
ت 

ری
دی

م
 

ان
ست

عرب
با 

ه 
کی

تر
ط 

واب
ر

 

ی
مان

عث
 نو

رد
یک

رو
 

در 
ی 

گر

یه
رک

ی ت
رج

خا
ت 

اس
سی

 

م 
رژی

با 
ه 

کی
تر

ط 
واب

ر

ی
ست

ونی
هی

ص
 

ل
شک

 
ی

یر
گ

 
ی، 

اس
سی

ت 
وی

ه

ور 
مح

ی 
یت

من
و ا

ی 
ظام

ن

ت
وم

مقا
 

کا
ری

 آم
 با

یه
رک

ط ت
واب

ر
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 گیری و پیشنهادها نتیجه

های بدیل  گیران بتوانند به گزینه گذاران و تصمیم سیاست تا شوند می نوشته آن برای سناریوها

 یهترک و ایران روابط شناسایی شده از آینده سناریوهای . درمجموعگیری بیندیشند برای تصمیم

 کار سر بر همچنان سناریو 4 در توسعه و عدالت حزب ،(میالدی 2030) شمسی 1408 افق در

 اپوزیسیون پیروزی از بیشتر شود پیروز ترکیه 2023 انتخابات در همچنان اینکه احتمال و است

 در اختالف ترکیه، اداره در توسعه و عدالت حزب های موفقیت کنار در اردوغان شخصیت. است

 پایگاه نداشتن اینجه، محرم جدایی و خلق جمهوریت حزب یعنی اپوزیسیون حزب نتری مهم

 این به بیشتری شانس ،(پارتی گلجک) آینده حزب در داوداغلو مانند افرادی توسط جدی رأی

. کنند استفاده وی میراث از که دارند وجود افرادی نباشد، هم اردوغان اگر حتی. دهد می حزب

 دوم سناریوی زیاد احتمال به کند، پیدا ادامه ترکیه تهاجمی خارجی استسی در فعلی روند اگر

 . یافت خواهد تحقق( پنجه در پنجه)

 وضعیت است، کار سر بر آکپارتی که سناریوهایی در طورکلی به سناریوها، از کلی ارزیابی در

 باشد کار رس بر اپوزیسیون که سناریوهایی از ایران اسالمی جمهوری برای میانه و مطلوبیت

 تا کند کار تواند می بهتر  ترکیه فعلی دولت با ایران که است آن نشانگر مسئله این. است بیشتر

 که دهد می نشان سناریوها تابلوی تحلیل. دارد گرایانه غرب رویکرد که ترکیه اپوزیسیون

 عدالت حزب نیز دو هر در که هستند شش و سه سناریوهای ایران، برای سناریوها ترین مطلوب

 سناریوی ترکیه، و ایران روابط آینده در محتمل سناریوهای میان در. است کار سر بر توسعه و

 ضمن آن در که سناریویی. رسد می نظر به برای ایران سناریو ترین مطلوب( مقاومت دستاورد) 6

 یمرژ و آمریکا سعودی، عربستان) ایران با تقابل در بازیگر سه هر با ترکیه روابط اینکه

 روسیه و ایران محور به ترکیه نزدیکی به منجر نتیجه در و است، یافته کاهش( صهیونیستی

 عراق در ایران دیگر، سوی از و نموده همکاری سوریه تحوالت در ترکیه و ایران  شود، تواند می

 اتنه. دارد تسلط ایران عراق، تحوالت مدیریت و نفوذ برای رقابت در و داشته را برتر دست نیز

 است ترکیه خارجی سیاست در گری نوعثمانی رویکرد تشدید ششم، سناریوی در منفی گزینه

 اما سوم، سناریوی در. شود می منطقه در ترکیه و ایران منافع تقابل باعث حدی تا آن تحقق که

 گری نوعثمانی رویکرد است، یافته کاهش ایران با تقابل در بازیگران با ترکیه روابط اینکه ضمن

 سوریه و عراق در ترکیه و ایران و است شده کنترل و تثبیت منطقه در نیز ترکیه تهاجمی و

 .رسد می نظر به مطلوب ایران برای نیز سناریو این. کنند می همکاری

 رژیم با روابطش بتواند که ای ترکیه. است ایران برای گزینه بدترین  پنج سناریوی

 آشتی آمریکا با رژیم، با روابط در موجود وضع حفظ با و کرده مدیریت را آمریکا و صهیونیستی
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 همچنان اسالم جهان رهبری سودای با طلب توسعه اردوغان و دهد، توسعه را روابطش و نموده

 به ایران و عربستان با و کند می رفتار منطقه در شکل ترین تهاجمی به باشد، قدرت سر بر

 حالتی در بگیرد، شکل ای منطقه مسائل در گرا آمریکا با ترکیه همگرایی. خورد خواهد مشکل

 سوریه صحنه در ترکیه برتری موجب شود تضعیف خارجی فشارهای دلیل به مقاومت محور که

 .  است ایران منافع برخالف موضوع این و بود خواهد عراق و

 حزب که هفت، و چهار و یک سناریوهای. هستند آکپارتی بدون سناریوهای سناریو، سه

 انتخابات برنده  پارتی دوا یا خلق جمهوریت حزب و است، رفته کنار قدرت از توسعه و عدالت

 توسعه و عدالت حزب حضور با سناریوها به نسبت کمتری مطلوبیت از ایران برای شد، خواهد

 (.است نامطلوب که پنج سناریوی غیراز به. )دارند قدرت در

 که حزبی در تفاوت باوجود هفت، و یک سناریوهای قدرت، در اپوزیسیون حضور زمان در

 سوریه در ایران دو هر در. دارند ایران برای مشابهی وضعیت تقریباً کند، می رهبری را دولت

 یعنی ایران، متعارض بازیگران با ترکیه روابط و است شده تضعیف مقاومت محور شده، ضعیف

 آمریکا با بخصوص ترکیه طرواب توسعه. است شده بهتر صهیونیستی رژیم و آمریکا و عربستان

 و بوده نامطلوب ایران برای است رسیده خود وضع شدیدترین به آمریکا و ایران تقابل که درحالی

 .باشد داشته ایران برای سیاسی و اقتصادی تبعات تواند می

 گردد: با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می

ر قدرت بیشتر است، اما ایران بایستی برای اگرچه احتمال حضور حزب عدالت و توسعه د .1

ترکیه با آمریکا و رژیم  احتمالی هر سناریویی ازجمله حضور اپوزیسیون در قدرت و همراهی

صهیونیستی آمادگی داشته باشد. الزمه این کار این است که ایران روابط خود با ترکیه را بر 

قرار ه و منافع بنیادین ترکیه را مدنظر پایه  نیازهای متقابل اقتصادی و ژئوپلیتیک بنا نهاد

 د. بتکمیلی ایران  و ترکیه ادامه یا تا فارغ از دولتی که بر سر کار است، روابط هم دهد

، با توجه به اینکه عدم قطعیت کمتری نیز نسبت به سایر ابعاد روابط اقتصادی بعد در .2

گردد، نقشه راه جامع و  هاد میدارد، و نیازهای متقابل میان ایران و ترکیه وجود دارد، پیشن

ساله( تدوین گردد تا مبنای حقوقی و  30الی  20ایران و ترکیه ) اقتصادی بلندمدت روابط

 های مستقر باشد. قوی برای ارتباطات آینده ایران و ترکیه، فارغ از دولت

در  گردد ایران با تقویت دیپلماسی دفاعی و فاصله گرفتن از رویکرد محتاطانه پیشنهاد می .3

های  های خود با ترکیه از سطح فعالیت های نظامی نسبت به ترکیه، همکاری همکاری

های  های نظامی مانند تمرینات مشترک و نیز همکاری اطالعاتی و مرزی مشترک به همکاری
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تواند در چارچوب روابط نظامی دوجانبه و  نهادی  و صنایع نظامی افزایش دهد و این مهم می

 .وسیه باشدر - هرکیت - نجانبه میان ایرا سهنیز رژیم امنیتی 

از مشکالت تحلیل مسائل ترکیه در ایران، نبود یک مرکز ترکیه شناسی قوی با حضور  .4

های مختلف است. باوجود اینکه ترکیه  کارشناسان خبره و آگاه به مسائل ترکیه در حوزه

های غربی  ه تحلیلترین همسایه ایران است، هنوز هم تحلیل مسائل ترکیه از دریچ مهم

پذیرد و دید جامع و تحلیلی نسبت به مسائل روابط ایران و ترکیه و شناخت عمیق  صورت می

گردد یک مرکز مستقل ترکیه شناسی با حضور کارشناسان  ترکیه وجود ندارد. پیشنهاد می

خبره سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی مسائل ترکیه تشکیل شده و بازوی دستگاه 

 در روابط ایران و ترکیه باشد. نظامی -و نهادهای امنیتی ارجیسیاست خ
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 انهیدر پرتو تحوالت خاورم هیو ترک رانیروابط ا ندهی(. آ1393زاد، آرام. ) حسن و .حاکم ،یقاسم: 

-111 :3. یاسالم یداریدوفصلنامه مطالعات ب، یاسیس یها رقابت هیدر سا یاقتصاد یادامه همکار

144. 

 .1989تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه پس از جنگ سرد) (.1390) قائم پناه، صمد-

 .51-82:(11)3،یاسیس مطالعات فصلنامه(، 2008

 و ملی امنیت و ترکیه فرامرزی جاری های آب و آب بحران(. 1396. )علی سید مقامی، قائم 

 .117-97 ،(7) 2 ،ملی منافع مطالعات فصلنامه ،ایران زیست محیط

 ( .1398کوشکی، محمدصادق .) 10 )مصاحبه با نگارنده بر روابط ایران و ترکیه، مؤثرعوامل سیاسی 

 .(شهریور

 ،رژیم برابر در مقاومت جبهه آینده .(1398) .مهدی سید نبوی، و .محمدصادق کوشکی 

 ،فلسطین و قدس سیاسی اجتماعی مقاالت مجموعه: بحر تا نهر از فلسطینکتاب   در صهیونیستی،

 .603-577 تقریبی: مطالعات پژوهشگاه فرهنگی، معاونت اسالمی، مذاهب تقریب جهانی مجمع: قم

 ( .جمهوری اسالم1389کوالیی، الهه .)6، فصلنامه ژئوپلیتیک ،ی ایران و ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی 

(1): 75-111. 

 .فصلنامه  بر روابط ایران و ترکیه، مؤثر(. عوامل فرهنگی 1399) نبوی، سیدمهدی. و کوالیی، الهه
 .184-160(:2)2،جهان اسالم یو کاربرد نیادیمطالعات بن

 29 در بازیابی. 1397 سال در ترکیه و ایران روابط انداز چشم(. 1397. )ولی محمدی، گل 

: در دسترسی قابل ،(ایراس) اوراسیا و ایران مطالعات مؤسسه سایت. 1398 آذر
http://www.iras.ir/fa/doc/article/3618 

 های  گونه از آینده های داستان سناریوها: توصیف(. 1391گوردون، تئودور جی. ) و .گلن، ژروم سی
 پژوه. تهران: آینده ،مه مرضیه فخرایی و مرضیه کیقبادیترج ،بدیل

 ( .1395محمدی لرد، عبدالمحمود .)تهران: پژوهشکده مطالعات  ،اسی ایرانپژوهی ثبات سی آینده

 راهبردی.

 ،بازیابی. ایران برای پیامدها و دالیل پاکستان؛ و ترکیه راهبردی همکاری(. 1397. )زهرا محمودی 

: در دسترسی قابل تایمز، اسالم سایت ،1398 آذر 29 در

https://www.islamtimes.org/fa/article/777687. 

 1414پروژه ابر تصویر جهان در افق (. 1397مع امام حسین )ع(. )پژوهی دانشگاه جا مرکز آینده 
 تهران: دانشگاه جامع امام حسین )ع(. ،ه.ش بر اساس اسناد جهانی
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 روندهای جهانی و سناریوهای آینده در گزارش شورای (. 1398های مجلس. ) مرکز پژوهش
های مجلس  مرکز پژوهش های سیاسی حقوقی تهران: معاونت پژوهش ،متحده ایاالتاطالعات ملی 

 شورای اسالمی.

 فراروی امنیتی تهدیدهای و ترکیه نوین خارجی سیاست(. 1390. )داود نجفی، و .حسین نیا،مسعود 

 .162-137 :(13) 4 ،امنیت آفاق فصلنامه ،ایران اسالمی جمهوری

 روابط های  الگوی امتداد حال( و کاربست نظریه) پژوهی آینده .(1398) .، سیدرضانیا موسوی

 .177-156 :(1)11، المللی های سیاسی و بین فصلنامه علمی رهیافتالملل،  بین

 ،ای هسته برنامه به ترکیه گرایش کاوی علت(. 1396. )محمدصادق کوشکی، و .فرشته میرحسینی 

 .153-129 :(38)10 ،الملل بین روابط مطالعات فصلنامه ،(1955-2016)

 ،به نگاهی خوب، پیکوی سایکس بد، پیکوی سایکس(. 1396 شهریور 14. )مهدی سید نبوی 

 دسترسی قابل اسالم، جهان پژوهی آینده مؤسسه. 1398تیر 31 در بازیابی. کردستان اقلیم رفراندوم

 .https://www.iiwfs.com/islam-world/islam-world-notes-and-papers/847: در

 ،ترکیه در تمدنی یابی هویت و اسالمی انقالب(. 1391. )مجتبی عبدخدایی، و .رسول نوروزی .

 .154-135 :(30) پاییز اسالمی، انقالب مطالعات

 (. نظریه نقش و رقابت ایران و ترکیه 1397فاضلی، سامان. ) . و، رضاپور، دانیال.نیاکویی، سید امیر

 8، های سیاسی جهان اسالم فصلنامه پژوهش ،در دوره حکومت حزب عدالت و توسعهدر خاورمیانه 

(2): 23-48. 

 هیو ترک رانی(. دامنه و افق مناسبات ا1396شهروز. ) ،یمیابراه و .ی،علیدیام ،.نیان،حسیارمحمدی 

 .86-57: 31،یالملل نیو ب یاسیس قاتیفصلنامه تحق، (2011-2021)
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