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The present study seeks to answer the following question: 'why 

Turkey and Iran have been failed to use the critical junctures of 

recent decades as a starting point for national development and 

shaping regional development?' To answer the research question, 

new institutionalism was used as a theoretical approach to 

understand regional development. Acemoglu and Robinson's 

theory of Critical Junctures was also used to explain the reasons 

for the failure or success of countries in achieving development. In 

terms of research method, the present study is a case-oriented 

historical comparative study. The unit of analysis of this research 

is the country and global, international, regional and national 

events and conditions are selected and analyzed in relation to it. 

According to the study, Iran and Turkey have experienced two 

critical junctures since the 1990s, one as a result of internal 

processes and national elections and the other as a transnational 

event such as the military occupation of Iraq or the Arab Spring. It 

seems that Iran and Turkey have chosen the path of national 

development in the first critical juncture, but in the second critical 

juncture, both countries have entered into internal and regional 

tensions and conflicts and the process of national development 

have been encountered with several obstacles. In addition, the two 

countries have not been able to move institutionally and 

sustainably toward economic convergence over the past two 

decades. This inability has prevented the emergence of a 

developed region in the Middle East. The Middle East identity -

based conflicts, exacerbated by foreign interventions and 

confrontational politics, have shifted the region's environment to 

militarization and security, making the space conducive to 

economic growth and prosperity leaving the region in poor 

economic growth and prosperity. 

 Keywords: Regional Development; Critical Junctures; Economic 

Divergence; Economic Convergence; New Institutionalism; Iran; 

Turkey 

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

64
55

14
5.

20
22

.4
.1

.6
.6

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sp
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.26455145.2022.4.1.6.6
https://psp.modares.ac.ir/article-42-59363-en.html


   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کامران ربیعی و بهروز رضایی  63

 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

برههمنطقه توسعه و    ساز: های سرنوشتای 

  های ایران و ترکیه دستاوردها و ناکامی   مطالعه

(1990-2020 ) 

  PhD   *کامران ربیعی 

 ، ایران. گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهراناستادیار  

   MA  بهروز رضائی 

 ، ایران. شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران گروه جامعه  
 

 چکیده 

است که چرا ترکیه    در پی پاسخ دادن به این سوالحاضر   همطالع
ر به عنوان  های اخی سرنوشت ساز دهه   های ه بره  از  و ایران نتوانستند

ای  منطقه  هتوسعشکل دادن به  ملی و    هنقطه شروعی برای توسع
ستگاه نظری  پرسش پژوهش، د استفاده کنند؟ برای پاسخ دادن به  

ای مبنای مطالعه قرار گرفت  منطقه   هتوسع  هنهادگرایی جدید دربار 
از برهه   عجم  هنظری  و  خصوص  در  رابینسون  و  های  اوغلولو 

ظ روشی، پژوهش حاضر از نوع  سرنوشت ساز استفاده شد. به لحا 
این    -تاریخی  همطالع تحلیل  واحد  است.  محور  مورد  تطبیقی 

است کشور  جهانی  پژوهش  شرایط  و  رویدادها  المللی،  بین ،  و 
اساس  د. برشون در نسبت با آن انتخاب و تحلیل می ای و ملی  منطقه 

سرنوشت    هبره دو  به بعد    1990  ه تایج تحقیق، ایران و ترکیه از دهن
اند که یکی بر اثر فرآیندهای داخلی و انتخابات  ه ساز را تجربه کرد 

نند اشغال نظامی عراق و یا  و دیگری بر اثر یک رویداد خارجی ما
رسد ایران و ترکیه در برهه  . به نظر می اندوجود آمده ه بهار عربی ب 

اما    اندسرنوشت ساز اول در مسیر پیشبرد توسعه ملی حرکت کرده 
تنش  وارد  دوم  ساز  سرنوشت  برهه  و  در  داخلی  منازعات  و  ها 

. عالوه  اندو توسعه ملی را با مشکل مواجه کرده   اندای شده منطقه 
به صورت نهادمند    اندبر این، این دو کشور طی دو دهه اخیر نتوانسته 

ا  همگرایی  سمت  به  پایدار  خلق  و  در  و  کنند  حرکت  قتصادی 
ای توسعه یافته در خاورمیانه مشارکت داشته باشند. منازعات  منطقه 

های  الت خارجی و سیاست هویت مبنای خاورمیانه که توسط مداخ
شود، محیط منطقه را به سمت نظامی  تقابلی کشورها تشدید می 

گری و امنیتی سازی همه امور پیش برده و فضا را برای رشد و  
 رونق اقتصادی نامساعد کرده است.  

کلیدی:  برهه منطقه   توسعه  واژگان  ساز،  ای،  سرنوشت  های 

نهادگ اقتصادی،  گرایی  هم  اقتصادی،  ایران،  واگرایی  رایی جدید، 
. ترکیه

 19/09/1400تاریخ دریافت: 
 08/11/1400یرش: تاریخ پذ

  k.rabiei@modares.ac.ir نویسنده مسئول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مقدمه 
ای  منطقه  ههای توسعه در مقیاس فراملی، توسع یکی از چالش  

توسع  نه  منطقه  هاست.  توسعهای  محصول  ملیتنها  بلکه    های 
و هم تمی نتیجه همگرایی  و  واند  میان کشورهای همسایه  افزایی 

-ای گاهی خود میمنطقه  هباشد. توسع نتیجه اقدامات همسوی آنها  
تواند به عنوان یک هدف برای سیاستگذاران و نهادهای حکومتی  

بین  بر بحران و  آن طریق  از  تا  باشد  ترو المللی  مانند  ریسم،  هایی 
نامتوازن    توسعهمهاجرت، تغییرات اقلیمی، ناامنی و غیره فائق آیند.  

های  اختالفات ژئوپلیتیکی و بحران   هتواند زمیندر یک منطقه می
است که  منطقه  رو  را فراهم سازد. از همین  ای  توسعه منطقهای 

المللی قرار  نهادهای مختلف در سطوح ملی و بین   همورد توجه ویژ 
جربه نشان داده که کشورها در روابط ژئوپلیتیکی خود  . ت40دارد

یابند و یا به واگرایی اقتصادی.  یا به همگرایی اقتصادی دست می 
کنند بیشتر  کشورهایی که به سمت همگرایی اقتصادی حرکت می 

های اقتصادی با دیگر کشورها دارند و در  تمایل به کاهش تفاوت 
دهند در نهایت  ا ترجیح میمقابل کشورهایی که واگرایی اقتصادی ر

شکاف  و  تفاوت  سمت  منطقه به  اقتصادی  میهای  حرکت  -ای 
دهد  . همگرایی اقتصادی به کشورها این امکان را می 32،  37کنند

نامالیمات   برابر  در  که  دهند  شکل  را  اتحادی  یکدیگر  با  که 
توان  ین همگرایی را می چن   هتر باشند. نمونصادی جهانی مقاوماقت

انجمن ملل آسیای جنوب شرقی معروف به    و نیزاروپا هیدر اتحاد 
 .  36افتا )آ.سه.آن( مشاهده کرد

فرصت  منطقه  توسعهشروع    ه نقط آمدن یک  پدید  ای گاهی 
-های بزرگ میتاریخی بر اثر بحران مالی یا ضعف سیاسی قدرت 

کند. همچنین  باشد که زمینه را برای رشد سایر کشورها فراهم می 
گرای باکفایت در منطقه که  برسرکار آمدن یک دولت ملی توسعه

می  قرار  خود  سرلوحه  را  مثبت  تنشصلح  به  و  با   دهد  زدایی 
  ه تواند نقط ورزد، می می   های جهانی( مبادرتهمسایگان)و نیز قدرت 
  توسعه ها شود که به  ای از اقدامات و سیاست آغازی برای مجموعه 

توسعه، به این وضعیت که بر اثر یک    ای ختم شود. در ادبیاتمنطقه 
 .  20شود گیرد »برهه سرنوشت ساز« گفته میرویداد شکل می 

برهه  مفهوم  پرتو  در  حاضر  نوشتار  ساز،  در  سرنوشت  های 
ملی و در نهایت    توسعهبررسی عملکرد ایران و ترکیه در پیشبرد  

توجه قرار گرفته است.منطقه  توسعهتحقق   قرار گرفتن    ای مورد 
ر را دوچندان  ض حا   هخاورمیانه اهمیت مطالع  هین دو کشور در منطق ا

های جهانی دو قرن اخیر  کرده است. چرا که خاورمیانه در سیاست 
مهم از  یکی  منطقه  این  است.  داشته  مهم  بسیار  ترین  جایگاهی 

مناطق استراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومی جهان بوده، به طوری  
آسیا، اروپا و آفریقا به    همنطقه در بین سه قار ر گرفتن این  که قرا
المللی از اهمیت و  بین  هپل ارتباطی، سبب گشته تا در عرص  عنوان

اعتبار خاصی برخوردار باشد و در طول تاریخ پیوسته باعث توجه  
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   64 (2020-1990های ایران و ترکیه)مطالعه دستاوردها و ناکامی  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 . 45المللی به این منطقه گردیده است های بین قدرت 
بعد از سال    و ترکیه حاضر ایران   ه اساس مدعای تبیینی مقالبر
بره. ه  1369)1990 کردهسرن   هش(  تجربه  را  ساز  که  وشت  اند 

ای استفاده کنند اما  منطقه   توسعهتوانستند از آن برای رسیدن به  می
هایی مواجه شدند که از رسیدن به این آرمان  در این مسیر با چالش 

   .باز ماندند
سرنوشت ساز به    هش( بره .ه  1376) 1997ایران بعد از سال  

معنای آنچه که گفته شد را تجربه کرد. جمهوری اسالمی ایران در  
سال   در  .ه  1376)1997طی  مشارکت  نرخ  رفتن  باال  اثر  بر  ش( 

انتخابات و تغییر فضای سیاسی داخلی و به تبع آن تغییر فضای  
ویژه شد    هالمللی به نفع ایران، ایران وارد یک دور ای و بین منطقه 

بدان برهکه امکان   تاریخی که  از یک پیچ  سرنوشت ساز    ه گذر 
در ترکیه نیز با آمدن حزب عدالت  . 24،  12،  7فراهم شد   ،گوییممی

سرنوشت ساز رخ داد.    ه ش( بره. ه  1381)  2002و توسعه در سال  
به   پیوستن  توسعه پس از پیروزی، مواردی چون  و  حزب عدالت 

زدایی با    آن تنش  هتج یید موازین کپنهاگ و در نی ا اروپا، ت  ه اتحادی
های قومی و  یت غرب و افزایش رواداری و دموکراسی، پذیرش اقل 

بیان  را در دستور کار    مذهبی، آزادی  قانون  حاکمیت  احترام به  و 
خود قرار داد. علی رغم تداوم سیاست اقتصادی نئولیبرالی در ترکیه،  

ای حزب عدالت و توسعه شرایطی را فراهم  تداوم حاکمیت دو دهه 
در صورت همگرایی،  توانست به پیشبرد توسعه ملی و  کرد که می 

.  42،  5ای یاری رسانند به توسعه منطقه 
پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چرا ترکیه و ایران  

های  علی رغم تجربه دست کم یک برهه سرنوشت ساز در دهه 
ملی و    توسعه اخیر، نتوانستند از آن به عنوان نقطه شروعی برای  

سوال،  منطقه   توسعه این  به  پاسخگویی  برای  کنند؟  استفاده  ای 
المللی  و بین  ایمنطقه اقدامات و عملکرد بازیگران در سطوح ملی، 

 گیرد. مورد توجه قرار می 
 

 تحقیق  هپیشین 
مطالعات تطبیقی انجام شده میان ایران و ترکیه بر روی    هعمد    

دین و دولت در این    هگرایی و رابط مباحثی مانند دموکراسی، اسالم 
دو کشور  دو کشور متمرکز بوده است. در مقام مطالعه و مقایسه این  

یکی از ابعاد توسعه مورد توجه قرار گرفته    از منظر توسعه نیز عمدتا
ای به عنوان محور اصلی مطالعه مورد توجه قرار  منطقه  توسعهو  

رضی برای توضیح تفاوت در سطح    ،هنگرفته است. به عنوان نمون 
»توسعه سیاسی« ایران و ترکیه، تفاوت در پنداشت از رابطه دین و  

قرار بحث  مورد  را  کشور  دو  این  در  نهایت  می   دولت  در  و  دهد 
میبرخالف   نتیجه  این  به  خود  اولیه  پنداشت  فرضیه  که  رسد 

سکوالر و غیرسکوالر از دین توان تبیین کنندگی کافی وضعیت  
 .  14ه سیاسی این دو کشور را ندارد توسع 

با   رابطه  مطالع   توسعه در  در  و همکاران  صفریان    ه اقتصادی 
اقتصادی ایران و    توسعهتطبیقی خود برای توضیح روندها و شرایط  

ادبیات »الگوی حکمرانی«    2017الی    2006های  ترکیه بین سال 
یا   اند.را به عنوان رهیافت نظری خود برگزیده آنان    هایفته طبق 

  2014های حکمرانی خوب در ترکیه در لفهورغم افت شدید م علی
بررسی شده در وضعیت بهتری    هاین کشور در طول دور   2016و نیز  

نسبت به ایران قرار داشته است. صفریان و همکاران وضعیت بهتر  
ترکیه در حکمرانی خوب را عامل اساسی تفوق این کشور بر ایران  

 .  18داننداقتصادی می   توسعهدر پیشبرد 
میان   توسعه  تطبیقی  مطالعات  شد،  پیشتر گفته  که  همانطور 

تحقیقات موجود یک کشور را به   ه ه و عمدک بود اند   ایران و ترکیه
. در رابطه با ایران ربیعی در  اندصورت مستقل مورد توجه قرار داده 

عنوان   با  خود  توسعه » پژوهش  چالش دولت  و    توسعه های  گرا 

گرا در ایران از انقالب  دولت توسعه   ه به مطالع  « اقتصادی در ایران

لیل موانع ساختاری  پرداخته است. ربیعی در پژوهش خود در کنار تح 
با   ایران  در  توسعه  نهادی  منطقه،  و  سطحی)ملی،  چند  تحلیلی 

عملکرد دولت در ایران را مورد   ر المللی و جهانی( عوامل موثر ببین 
رسد که تحت تاثیر این عوامل  دهد و به نتیجه میمی   بررسی قرار 

جایگزین گفتمان »توسعه« در کشور شده است.    ،گفتمان »امنیت«
-های نظام سیاسی بیش از آنکه توسعهاولویت بندی  ،بر این اساس 

 .  12ای باشد به دنبال حفظ انسجام درونی و رفع تهدید است
تطبیقی عملکرد    ه گرا به مطالعدلفروز نیز با رویکرد دولت توسعه 

توسعه ای دولتتوسعه جنوبی، تایوان،    هر گرا در پنج کشور کهای 
سنگاپور، مالزی و ایران پرداخته است. وی معتقد است که دولت در  
کشورهای یاد شده به جز در ایران در یک بستر اقتدارگرایانه یا شبه  
اقتدارگرایانه توانسته با موفقیت، منابع و امکانات مادی و انسانی را  

یابد که   فقیتی دستو اقتصادی بسیج کند و به م توسعهدر راستای  
»معجز  به  آن  می   هاز  تعبیر  آسیا  شرق  زعم  اقتصادی«  به  شود. 

های بنیادین میان ساخت اقتصادی و ساخت سیاسی  تفاوت   ،دلفروز
ها  خود، تفاوت بنیادینی در دیگر ویژگی   هایران و این کشورها به نوب 

رابط  ملی،  کالن  اهداف  به  نخبگان  نگرش  جمله  و    هاز  دولت 
ی  مدن  هساالری و جامع  فیت نهادی دیوانوهای اجتماعی، ظر نیر

اقتصادی   توسعه متفاوتی را برای  پدید آورده و فضای نهادی کامال 
برای   رقم زده که چندان  نبوده    توسعهدر ایران  اقتصادی مساعد 

 .  11است
ترکیه زاهدی و سرپرست سادات با توجه به نشان دادن    هدربار 

کرده   همقول  تالش  خود  پژوهش  در  اقتصادی  توسعه  منظر  از  اند 
به این سو را   1980 ه ای ترکیه طی دهسیاسی دستاوردهای توسعه

نئولیبرال تورگوت اوزال  های  تبیین کنند. آنان نیز اقدامات و سیاست 
فساد، تغی  با  نهادی در حوزه  و نقش وی در مبارزه  یرات ترتیبات 

)حتی در سطح قانون اساسی( و تالش برای ادغام    قانون و مقررات
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 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

ترکیه در اقتصاد جهانی و بهبود تعامل کشور با غرب را به عنوان  
ثر بر دستیابی ترکیه به برخی دستاوردها طی چند  و عوامل اصلی م

   .16 انددهه اخیر در نظر گرفته
اتخاذ رویکرد نهادگرایی و نیز توجه به مفهوم  خیری و کریمی  

سرنوشت ساز«   هایمهم« یا همان »برهه   ی حساس و ها »بزنگاه 
  توسعه ثر بر  و ترها و شرایط تاریخی و روندهای م اند بس تالش کرده

های اخیر مورد مطالعه قرار دهند که از  سیاسی ترکیه را طی دهه 
ین پژوهش به قدرت  شود. در ا حاضر نزدیک می  هاین نظر به مقال

و بر سرکار آمدن حزب عدالت و    1983رسیدن تورگوت اوزال در  
گسست    هبه عنوان دو برهه سرنوشت ساز و نقط   2002توسعه در  

برای توضیح  10در نظر گرفته شده است و اکبری  نژاد  . مصلی 
توسعه   توسعه »دولت  یک  وجود  ترکیه  و  اقتصادی  قوی  گرا«ی 

ها  رفت عامل اصلی نیل این کشور به برخی پیشکارآمد در ترکیه را 
توسعه دستاوردهای  می و  رسیدن  ای  قدرت  به  نیز  آنان  دانند. 

عطف برای مسیر    هتورگوت اوزال و حزب عدالت و توسعه را دو نقط 
   .26اند  های اخیر دانسته ترکیه طی دهه   توسعهرشد و 

آبادی در تبیین نقش دولت    ی نجفکشیشیان سیرکی و سهیل
پیش  توسعهدر   ترکیه  سیاست  اقتصادی  نهادگرایی  گرفتن  های 

ای بر حرکت ترکیه به سمت توسعه  نئولیبرال توسط دولت را مقدمه 
کنند. به باور آنان انجام اصالحات ساختاری اقتصادی،  قلمداد می 

و تالش    المللی الملل و نهادهای اقتصادی بین بین همگرایی با نظام  
ترکیه   به  بوده که  از جمله عواملی  ادغام در اقتصاد جهانی  برای 

به بعد   1990  هاجازه داده پس از پیدایی ثبات سیاسی نسبی از ده 
38اقتصادی حرکت کند  توسعهدر کشور بتواند به سمت پیشبرد 

. 
  ه های مرور شده مالحظه شد، در حوز همانگونه که در پژوهش 

تطبیق تحقیقات  میاناند   یتوسعه  شده  ایران    کی  انجام  ترکیه  و 
عمد  مورد    هاست.  جداگانه  به صورت  را  ایران  و  ترکیه  تحقیقات 

اند. توجه به نقش محوری دولت در پیشبرد توسعه  مطالعه قرار داده
نیز   حاضر  پژوهش  در  که  بود  شده  تحقیقات مرور  مشترک  وجه 

به مفهوم  چنین فهمی از عملکرد دولت وجود دارد. همچنین، توجه  
ها آمده به عنوان  های سرنوشت ساز« که در برخی پژوهش »برهه

که   قرار گرفته  توجه  و ترکیه مورد  ایران  تاریخی  و فرصت  بستر 
توانستند از آن برای قرار دادن کشور  دولت و نخبگان سیاسی می 

با همه   را  کنند. آنچه پژوهش حاضر  توسعه استفاده  بر مدار  خود 
متمپژوهش قبلی  میهای  و  ایز  ایران  میان  تعامل  به  توجه  سازد 

پژوهش   در  است.  یافته  توسعه  جغرافیای  یک  خلق  برای  ترکیه 
ترکیه    کامیابی یا ناکامی ایران و   ملی،  توسعه حاضر در کنار توجه به  

منطقه  ایجاد  قرار  برای  توجه  مورد  خاورمیانه  در  یافته  توسعه  ای 
 گیرد. می

 چارچوب نظری 

  اقتصادها از رکود به رشد پایدار   اقتصادی به معنای گذار  توسعه
و غلبه بر مشکالت فقر مطلق    ز درآمد پایین به وضعیت پر درآمدو ا

. امروزه در ادبیات توسعه کاهش نابرابری و فقر، در کنار  19است
توسعه   لوازم  از  همگی  زیست  محیط  و  زندگی  کیفیت  ارتقای 

توان نه تنها از  اقتصادی را می  توسعه.  3شوند می  اقتصادی دیده
های توسعه« بلکه از حیث فضایی و جغرافیایی مورد  نظر »سیاست 

به   قادر  تنهایی  به  دیگر  اقتصادی  رشد  که  اگر  داد.  قرار  مطالعه 
توضیح توسعه اقتصادی نیست و الزم است به نابرابری و عدالت  

ست که در  ای مطلوب ا نیز توجه شود، به لحاظ فضایی نیز توسعه
سطح ملی تمامی نواحی یک کشور را پوشش دهد و مواهب توسعه  

ای  مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را درنوردد و کشور شاهد توسعه
منطقه بعد  در  باشد.  متوازن  رامنطقه  توسعه ای  در  می   ای  توان 

افزایی چندین کشور و تاثیر  مقیاس فراملی محصول همگرایی و هم 
ای با رشد اقتصادی باال و دارای ثبات سیاسی  هآنها در ایجاد منطق 

 و اجتماعی قابل قبول در نظر گرفت.  
ای به  ای به مثابه یک دانش چند رشتهمنطقه   توسعهاز این رو،  

های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بین  تفاوت  همطالع
یک روند    های به مثاب منطقه   توسعه.  21پردازد مناطق گوناگون می 

  ی ها و اقداماتها، برنامه ریزی ای از سیاستیدهفرایند پیچ  صولمح 
ای همچون  های منطقهدر تالش است با حمایت از فعالیت   است که
.  ای را کاهش دهدهای منطقه زایی و تولید ثروت، نابرابری  اشتغال
-ثیر فرایندهای جهانی مانند انتشار نوآوریا ای تحت تمنطقه   توسعه

باال، سرعت رشد جمعیت، مصرف کاال و نابرابری در  های فناوری 
. الزم به  22توزیع ثروت و منابع طبیعی و انسانی موجود قرار دارد 

ملی کشورهای   توسعهنتیجه  ای عمدتامنطقه توسعهذکر است که  
در صلح و مجاور و همسایه است تا حاصل برنامه ریزی دولت برای  

 ای توسعه یافته. خلق منطقه
ای سه موضوع مورد بررسی  نطقهم  توسعه ات مربوط به در ادبی

الملل بسیار مهم  تیکی و بین گیرد که به لحاظ روابط ژئوپلی قرار می 
 است: 
همگرایی1) بررسی  واگرایی(  منطق یا  در  مورد    هاقتصادها 

 . مطالعه
در مقیاس داخلی و خارجی و ارتباط آن با   ( توجه به اقتصاد2)

   . ایرشد اقتصادی منطقه 
. در  3توسعه یافته   هگیری یک منطق ( نقش فضا در شکل3)

به  با گذشت زمان  ای  های منطقهبیشتر اقتصاد همگرایی اقتصادی،  
د و در  رونای می های منطقهسمت نوعی همگرایی و کاهش تفاوت 

 ای دارد.  د بر تفاوت اقتصادی منطقه کیا مقابل، واگرایی اقتصادی ت
ای در پرتو رویکرد نهادگرایی جدید  منطقه   توسعهداللت معنای  

قواعد بازی در    ،ناظر به تغییرات نهادی است. در این رویکرد نهادها
اند و تعامالت  ها طراحی شدهای هستند که توسط انسان هر جامعه 
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می  شکل  را  باره  23دهندانسانی  این  در  می .  » نورث  با  گوید: 
افزایش مناطق، اقتصاد آنها به علت افزایش تولیدات محلی و ظهور  

های  ، نظریه این رویکرداساس  بر .  2شود« تر میصنایع جدید متنوع
ای  منطقه  توسعههای رشد و  گرایی جدید به تحلیل فرایند   منطقه

ترتیبات  35پردازندمی ایجاد  مناطق،  اساسی  مسائل  شناخت   .
ای و  نطقههای م ای، استفاده از ظرفیتی و نهادسازی منطقهنهاد 

ی،  ا های منطقه گیری  تصمیم  سازی و  مشارکت مناطق در تصمیم
ها و نیازهای  ای منطبق بر سلیقه های منطقه تنوع بخشی به سیاست 

  گرایی جدید است که از   های منطقهه از مبانی اساس نظریه منطق
 . 25شود نهادگرایی جدید برگرفته می های اقتصاد یشه اند 

فهم   است  منطقه   توسعهبرای  الزم  فراملی  مقیاس  در  ای 
  و الگوی مراودات و مبادالت میان ترتیبات نهادی و ساختار منافع  

-قدرتمند منطقههای  کشوری مورد مطالعه قرار گیرد. ایجاد اتحادیه 
ی دستیابی  شورها برا تواند یکی از ترتیبات نهادی باشد که ک می   ای

-منطقه  توسعهدهند و در پرتو آن  و امنیت تشکیل می   به رشد، ثبات 
ای از شرایط تاریخی  شود. گاهی پدید آمدن مجموعه ای ممکن می

می متکه  از  ا تواند  تعدادی  برای  باشد  رویداد  و  واقعه  یک  از  ثر 
یک فرصت عمل کند که با ایجاد همگرایی میان   ه کشورها به مثاب
شورهای خود را توسعه دهند بلکه به شکل گیری  خود نه تنها ک 

منطق این    ه یک  رسانند.  یاری  جهان  از  بخشی  در  یافته  توسعه 
مجموعه  و  رویداد  یک  اثر  بر  که  شکل وضعیت  شرایط  از    ای 

گیرد، در ادبیات توسعه »برهه سرنوشت ساز« یا »بزنگاه حساس  می
 شود.  می   و مهم« نامیده
سرنوشت ساز مقاطعی از تاریخ هستند که  های  برهه از این رو،  

آن  می در  اقتصادی شکل  و  سیاسی  فراگیر  نهادهای  که  ها  گیرد 
در تحوالت   اقتصادی سوق دهد.  توسعهتواند جامعه را به سوی  می

ی و  زنجیره  می تاریخی  وقوع  به  رویدادها  از  تسلسلی  که  ا  پیوندد 
کنند.  توسعه پیدا می جوامع بر اثر آن آمادگی الزم را برای رسیدن به  

ها از  کنند. برخی از آن ین مسیر جوامع به دو صورت عمل می در ا
اقتصادی    توسعه این موقعیت و فرصت پیش آمده استفاده کرده و به  

شوند و یا  تکاملی می   ه یابند و به اصطالح وارد یک چرخدست می 
ای از روندهای  شوم یا مجموعه   هسوزی کرده و گرفتار چرخفرصت

-ا بزنگاههای سرنوشت ساز ی برهه . به طور کلی  5شوندب می مخر
شود که  رویدادهای بزرگی دانسته می  ای حساس تاریخی معمواله

شوند. در این باره پیرسون معتقد  تغییرات نهادی ماندگار را سبب می 
منحصر به فرد و    هایی معموالتغییر در چنین برهه   است که تبیین
توجه اصلی همواره  ای سرنوشت سازهدر برهه .  8موضعی است 

دور تاریخی  حساس  بزنگاه  یک  است.  آن  زمانی    نسبتا   هاجزای 
مجموع  یا  رویدادی  آن  در  که  است  رویدادها رخ  هکوتاهی  از  ای 

مقاطع حساس تاریخی  .  ثیر متعاقب بزرگ و دیرپا داردا دهد که تمی
متضاد قرار دهند.    ورها را در دو مسیر مختلف و بعضا توانند کش می

. به عنوان  46یکی مسیر واگرایی است و دیگری مسیر همگرایی
کشورهای عربی که زمانی تهدید    2011نمونه در پی بهار عربی در  

کرد در مقابل یکدیگر صف  می   اسرائیل یا رقابت با ایران متحدشان
تنش  و  تقابل  وارد  و  کردند  قطر  آرایی  تحریم  شدند.  جدی  های 

اقتصادی گزافی  های  کشور عربی و جنگ یمن هزینه  توسط چهار
را به کشورهای درگیر تحمیل کرد که چه از منظر ملی و چه منطقه 

 روند.  می  ای به شماری چنین روندهای ضدتوسعه ا
تطبیقی  - تاریخی  هبه لحاظ روشی، پژوهش حاضر از نوع مطالع

ا  مورد محور است. واحد تحلیل این پژوهش کشور است و رویداده
ای و ملی در نسبت با آن انتخاب  المللی، منطقه بین ،  و شرایط جهانی 

های سرنوشت ساز در  پدید آمدن برهه  همچنینشوند.  و تحلیل می 
های  گیرد و نوع انتخاب دو کشور ترکیه و ایران مورد توجه قرار می 

این دو کشور برای قرار گرفتن بر مدار توسعه و نیز عملکرد آنان در  
از خاورمیانه مورد توجه   ای در بخشی منطقه  توسعهشبرد  راستای پی 

 گیرد.  قرار می 
 

 تجزیه تحلیل 
ای توسعه  برای فهم عملکرد ایران و ترکیه در شکل دادن به منطقه

یافته در خاورمیانه الزم است روندها، بسترها و شرایطی که این دو  
بوده  درگیر آن  بر  ،اندکشور  و تحلیل شود.  رهیافت    اساسبررسی 

ای از شرایط و عوامل در سطوح  نظری پژوهش حاضر، مجموعه 
توانند بر اثر یک یا چند  ای و ملی میالمللی و جهانی، منطقه بین 

سرنوشت ساز    هیک بره  هرویداد وضعیتی را پدید آورند که به مثاب
گرایانه و با  دبرای کشورهای درگیر عمل کند. در ادامه از منظر نها 

توسعه برهه گرا تالش   رویکرد دولت  در  ترکیه  و  های  های ایران 
ای  منطقه  توسعهملی و نیل به    توسعهسرنوشت ساز برای پیشبرد  

اساس شرایط و  گیرد. این تحلیل بر یابی قرار میمورد تحلیل و ارز 
ای و ملی و  المللی و جهانی، منطقه روندهای حاکم بر سطوح بین

 . پذیردمی  ن ایران و ترکیه انجاممیا مناسبات

 الملل ـ سطح جهانی و بین1
ویژگی  از  که  دوقطبی  ساختار  فروپاشی  نظام  با  اساسی  های 

های بیرونی مرتبط با روابط  لفهو، م بود جنگ سرد    هالملل در دور بین 
های  موفقعیت   هکنند  سیاست، اقتصاد و امنیت که تعیین  ژئوپلیتیکی،

روند، تغییرات مهمی را پشت سر گذاشتند.  المللی به شمار میبین 
-جابه ه دهند  الملل که نشان ر شده در نظام بینعناصر جدید پدیدا

های قدرت در میان مراکز جهانی بودند، شرایط سیاسی جهانی  جایی 
بین و  و  ایران  جایگاه  جدید  ارزیابی  ضرورت  با  را  المللی جدیدی 

 ترکیه به وجود آوردند. 
های قدرت  سرد قرن جدیدی از موازنه فتن جنگ  با پایان گر 

  1369)   1990  هدر پی تدوین طرح نظم نوین جهانی در ده   در جهان
  چین  ، شکل گرفت. در این نظم نوین جهانی امریکا و غربش( ه.
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 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

  را در   (خاورمیانه   )مشخصا کشورهای اسالمی  کشورهای اسالمی و 
-منطقهتوان گفت که هیچ  ت میا که به جر  چرا  بینندمقابل خود می 

  ه از اند ای در جهان از جهت ارزش اقتصادی و استراتژیک خود به 
توان گفت  خاورمیانه برای بازیگران بزرگ اهمیت ندارد. در واقع می

که خاورمیانه به دلیل برجستگی اقتصادی و استراتژیک خود یکی  
طرح نظم نوین جهانی پس از جنگ   هاز عناصر اصلی تعریف کنند

دربار 2سرد شد از جنگ سردنش ت  ه.  آمده پس  وجود  به    ، های 
ها« را  »برخورد تمدن   ه( نظریه مشهور خود دربار 1993هانتینگتون) 
مطابق این نظریه پس از پایان جنگ سرد فرهنگ و    ؛مطرح کرد

.  29خواهد بود   هاگیری در ههم   ههویت مذهبی سرچشم 
اولین رویداد مهم پس از جنگ سرد تداوم نفوذ سازمان پیمان  
با   زمان جنگ سرد  در  ناتو  است.  ناتو  یا همان  آتالنتیک شمالی 

  ه هدف موازنه علیه قدرت اتحاد جماهیر شوروی تداوم یافت. در دور 
موازنه علیه روسیه علت اصلی تداوم    هل ئ پس از جنگ سرد نیز مس
است  گردیده  تلقی  از30ناتو  پس  ناتو  سرد  .  - 2004  جنگ 

ک  10  ش(. ه1383-1378)1999 به  مونی کشور  را  سابق  ستی 
آورد. با این روند ناتو پس از آغاز جنگ افغانستان  عضویت خود در 

های خود را به داخل مرزهای این دو  فعالیت   هو جنگ عراق حوز 
 کشور گسترش داد.  

مهم   حملرویداد  عراق  افغانستان    به امریکا    ه دیگر  است.  و 
ش( به  .ه  1380مهر    15)2001اکتبر    7در    آمریکا  هایاالت متحد

  1381اسفند    29) 2003و بعد از آن در مارس  افغانستان حمله کرد 
بهان ه. به  که  حمالت  این  کشید.  لشکر  عراق  به  با    هش(  مقابله 

تروریسم انجام گرفته بود سبب شد تا خاورمیانه به جای چشیدن  
وریسم نظیر  ناامنی، تنش و حضور تر  هطعم صلح و امنیت وارد صحن 

باز شدن پای نیروهای بیگانه به خاورمیانه و دامن    .31القاعده شود 
های این منطقه سبب شد تا ایران بیشترین امکانات  زدن به تنش

قابله با تروریسم صرف  خود را در رویارویی با کشورهای منطقه و م
گرایی اقتصادی با دیگر کشورها به  به جای نیل به هم  کند و عمال

 ترکیه و عربستان به سمت واگرایی حرکت کند.    خصوص

 ای منطقه سطح -2
یک تقابل تاریخی وجود داشته است.    ای اساسادر سطح منطقه 

عرب و   -صفوی و در جهان جدید ترک  -هایی مانند عثمانیتقابل 
 هستند.  های هویتیها تقابل ایرانی. این تقابل   -عرب

منطقه  چالش  از  اولین  بعد  ایران  جنگ  ای  اسالمی  انقالب 
  1367- 1359) 1988- 1980های سال   هشت ساله با عراق در بین

کاهش نرخ  .  آوردارد  کشور و   بهش( بود. جنگ صدمات زیادی را  .ه
ناخالص داخلی) و کاهش درآمد  GDPتولید  زیر یک درصد  به   )

  1365) 1986ید قیمت نفت در سال ارزی دولت در پی کاهش شد 
 .  7از جمله این موارد بود  ش(.ه

جنگ از  آمیز    ،پس  انرژی  مناقشه  به  ایران  دستیابی  شدن 

ش(  . ه  1381بهمن    20م/    2003  هفوری   9ای در دولت خاتمی) هسته 
های غرب و امریکا  ای بود که منجر به تحریم مانع مهم دیگر منطقه

تحریم  به خصوص  ملل  سازمان  نیز  علیه جمهوری  و  نفتی  های 
که    بر این باور بودند. برخی از کارشناسان  33یران شداسالمی ا 

ای  شدن دستیابی ایران به انرژی هستهممکن است مناقشه آمیز  
ایران  و  بکاهد  کشور  کلی  توان  از  که  باشد  ایران  برای    دامی 

کند  هآگاهان   بایست کامالمی برخورد  این موضوع  در این  15با   .
سیاست دوگانه بوده است.    زمنیه سیاست ترکیه در قبال ایران یک

ترکیه از قدرت یافتن دوبار  به عنوان رقیب  ایران    هاز یک طرف 
از    ،از طرف دیگر  .در خاورمیانه در هراس بوده استژئوپلتیکی خود  

ای ایران اجتناب کرده و در تالش بوده  هسته   هانتقاد صریح از برنام
ترکیه این نقش  .  21که نقش میانجی را بین ایران و غرب ایفا کند 

ش( به همراه  . ه  1389)اردیبهشت    2010را در مه  گری خود  میانجی
ه ایران به  پیشنهادی مبنی بر سوآپ اورانیوم غنی شد   هبرزیل با ارائ 

به دلیل  ای ایران مطرح کرد اما  هسته  هل ئ خاک ترکیه برای حل مس
ورد و  یید نشدن آن توسط امریکا و اروپا این پیشنهاد شکست خا ت

ن  ردر  جریان  در  ترکیه  ا  یا تیجه  شورای  ژوئن  گیری  در  منیت 
های جدید علیه ایران  تحریم   هش( به قطعنام . ه  1389)خرداد  2010

میانجیا ر اما  داد.  منفی  علت  ی  به  و  ماند  ناکام  نیز  ترکیه  گری 
اختالفات بین ایران و ترکیه در مورد سوریه و عراق سبب شد تا  

و  ایران مذاکرات بعدی خود را پس از   بغداد، مسکو  در  استانبول 
 آلماتی برگزار کند.  

ای بر ترکیه  ثیرات منطقه اترین ت ترکیه از مهم   - ناسبات امریکام
رود.  از زمان به حاکمیت رسیدن حزب عدالت و توسعه به شمار می

نیروهای    ه( استفاد ش .ه 1381)اسفند 2003هنگامی که در مارس  
نظامی امریکا از خاک ترکیه برای عزیمت در عراق توسط مجلس  

به »شریک استراتژیک« برنامه  کردها    های جنگی ترکیه رد شد، 
امریکا در عراق، به زیان ترکیه    -امریکا مبدل شدند. مناسبات کردی

و به دلیل انسداد مرز ترکیه و عراق، امریکا بیشتر به    توسعه یافت
رد شمال عراق وابسته شد. این عوامل باعث نگرانی  شبه نظامیان ک

بین  حمایت  احتمال  از  و  آنکارا  مستقل  کردستان  ایجاد  از  المللی 
تهدیدات ناشی از آن نسبت به وحدت ملی و تمامیت ارضی ترکیه  

ش(،  .ه1381)اسفند، 2003اول مارس    هشده بود. ترکیه با رد الیح 
ملیارد دالر وام کم    24خسارت و  لیارد دالری جبران  یم   6یک بسته  

بلندمدت پیشنهادی امریکا برای استفاده از خاک ترکیه برای    هبهر 
  2004امریکا در سال    -اق را از دست داد. مناسبات ترکیهاشغال عر

، زمانی که رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه  ش(ه.   1382)
اما با  ر شد. تعملیات امریکا در فلوجه را »نسل کشی« نامید، وخیم 

ا  و  بوش  در  دیدار  روابط  .ه  1386)2007نوامبر    5ردوغان  ش( 
. پس از این تاریخ بود که  امریکا و ترکیه رو به بهبود رفتدوجانبه  
متحد خود پذیرفت. بوش در مورد  را به عنوان    پارتی  آکامریکا  
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 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

کُردها به دولت ترکیه اطمینان خاطر داد و در برابر اردوغان    هلئ مس 
ت میانجیخواست  و  ایران  از  سوریه  برای جدا کردن  برای  ا  گری 

جدید بار    هقدم شود. البته این رابطصلح این کشور با اسرائیل پیش 
نتیج  بار در  این  و    1387)آذر  2008غزه در دسامبر    جنگ  ه دیگر 

ش( مخدوش گشت. ماجرای  . ه  1387)دی  2009  هش( و ژانوی.ه
در این رابطه شد.  گر دوران جدیدی  ووس آغاز»یک دقیقه« در دا

( کشتی تُرک  1389خرداد    10)2010مه    31در ادامه این ماجراها در  
همه    هدوستانه که به قصد شکستن محاصر   های انسانحامل کمک

های آزاد آماج  غزه به سوی این منطقه در حرکت بود و در آب  هجانب 
نفر   9ارتش اسرائیل قرار گرفت. در این حمله  هنیروهای ویژ  هحمل
 نفرشان زخمی شدند.   30یروهای داوطلب کشته و از ن 

از سال    هرویداد منطق ترین  مهم   1389)   2010خاورمیانه بعد 
  هار عربی، آغاز بحران سوریه، عقب . پس از باست  بهار عربیش(  ه.

نشینی نیروهای امریکایی از عراق، تحوالت عمده و مهمی را در  
سبب شد تا دو کشور  روابط ایران و ترکیه رقم زد و این مسائل  

رقابت   وارد  با هم  خاورمیانه  در  خود  نفوذ  و  قدرت  افزایش  برای 
گیری از   شوند. چرا که هر دو کشور در این تالش بودند تا با بهره 

بعد از بهار عربی، جهت تغییرات را به نفع خود    هشرایط پیش آمد
رژیم  سقوط  دهند.  تتغییر  در  استبدادی  مصر،  های  و  لیبی  ونس، 

بر قیام در سوریه، یمن و بحرین، نظم سیاسی در خاورمیانه   هعالو 
   .13را تضعیف کرده است 

به دنبال سیاست جدید ترکیه در خاورمیانه، نظام تحت مدیریت  
اوباما و دولت اردوغان دوباره با هدف به وجود آوردن نظمی جدید  

منطقه دولت    ،در  و  اردوغان  سیاست  کردند.  همکاری  به  شروع 
  2011های  تحوالت کشورهای عربی در بین سال   در قبال  آ.ک.پ

ساز با هدف ایفای    ش( یک سیاست تمدن.ه  1392- 1390)2013تا  
ترین این تضادها در سیاست  نقش رهبری در منطقه بود. اما مهم 

و توسعه    و حزب عدالت  ترکیه، به موضع شخص اردوغانای  منظقه 
گردد. ترکیه به همراه مصر در تقابل  باز می له سوریه  در قبال مسئ 

در برابر   با نفوذ ایران در سوریه روابط خود را با سوریه قطع کردند.
جانبه از سوریه    ران به همراه روسیه به حمایت همه ها ای این تالش 

  برخورد ترکیه و ایران در قبال سوریه به این صورت   هپرداخت. نتیج 
جنگ    همیدانی و تبدیل آن به صحن  هبود: از یک طرف تغییر صحن

سلفی رادیکال در  های داخلی و مذهبی مانند قدرت گرفتن جنبش 
کُردها در منطقه و در طرف دیگر، درگیری    هلئ منطقه، تشدید مس 

از جمله تنش دررقبای منطقه  ترکیه،  میان کشور   ای  های ایران، 
و مصر نهایت    عربستان  در  و  تغییو  اسرائیل  و  اعراب  مناسبات  ر 

مسئ شدن  قبال  47شد   فلسطین  هل کمرنگ  در  ترکیه  اقدامات   .
با   صفر  »مشکل  سیاست  شکست  سبب  نیز  سوریه  بحران 

عربستان و نیروهای    ههمسایگان« ترکیه شد. همچنین در پی حمل
ش( و حمایت ترکیه از این  .ه  1394) 2015تالف به یمن در سال  ائ 

ای  اختالفات جدیدی بین ایران و ترکیه در سطح منطقهائتالف،  
 . پدید آمد

 سطح ملی  -3

ایران و ترکیه در   با توجه به موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکیِ 
خاورمیانه این دو کشور در مسیر تحوالت تاریخی خود با    همنطق

فرصت موقعیت  و  می ها  که  شدند  روبرو  به  هایی    توسعه توانستند 
یامنطقه  دست  سای  از  بعد  ترکیه  و  ایران  رو  این  از  ال  بند. 
سرنوشت ساز را به معنای آن چه که    ه برهدو  ش( .ه 1369)1990

ت آمد  مقاله  نظری  دستگاه  آن  در  به  ادامه  در  که  کردند  جربه 
 . پردازیممی

ایران 
سرنوشت ساز به معنای    ه ش( بره.ه1376)   1997ایران در سال  

  1997می    23) 1376آنچه گه گفته شد را تجربه کرد. در دوم خرداد  
کننده را   شد که تا آن زمان بیشترین مشارکتم( انتخاباتی برگزار 

رئیس    درصد آرا، 69محمد خاتمی با سید  داشت. در این انتخابات  
شد.   ایران  انتخابات جمهور  ت  را   فرصتی  این  بود  آورده  وجود  ا  به 

به تعویق  1979)  1357انقالب   که  از مطالباتی  به برخی  بتواند   )
  هایی چون از این رو، خاتمی با وعده  .افتاده بود جامه عمل پوشاند

مدنی، حاکمیت قانون، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و    هجامع  ایجاد
تحقق آرمان   مطبوعات در فروردین    .های انقالب داشتسعی در 

ریاست  م(    1997)مارچ    1376 انتخاباتِ  از  پیش  ماه  دو  درست 
جمهوری سفرای اروپایی ایران را در جریان دادگاه میکونوس ترک  

از مدتی در   و بعد  به    1997نوامبر    14)  1376  آبان   23گفتند  م( 
بازگشتند  ترتیب،  .  4ایران  این  تنشبه  تعامل    سیاست  و  زدایی 

به    بود  یک راهبرد در سیاست خارجی خاتمیکه  سازنده با جهان  
. وی امیدوار بود مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل بتواند  بار نشست

به    و   منجر به نتایج مثبتی برای هر دو طرف)ایران و امریکا( شود
این سیاست دولت   ه. در نتیج کمک کند اعتمادی«  رفع »دیوار بی

ر ماه  کلینتون شروع به بهبود مواضع خود در مورد ایران کرد و د
ای  نامه  اروپا توافق  هش( با اتحادی.ه  1378)خرداد  1999می سال  

  شرکت فرانسوی توتال اس کرد که به کنسرسیوم از جمله    را امضا
ای، پتروناس مالزی و گازپروم روسیه اجازه داد برای دستیابی به  

ایرانقرارد با  خود  دالری  میلیارد  دو  نفتی  اکتشاف    همکاری   اد 
های  نگفتگوی تمد  ه د. یکی دیگر از نقاط عطف این دوره ایدن نمای

  13( در  1993هانتینگتون)   ها«یخاتمی در پاسخ به »برخورد تمدن 
و    م( در مجمع عمومی سازمان ملل  1998نوامبر    4)   1377آبان  

  ه خاتمی در ادام .  29بود ش(  .ه  1380)2001تصویب آن در سال  
پایتخت سیاست  به  خود  تمدنی  گفتگوی  رم) ههای  اسفند    18ای 
پاریس)   1999چ  مار   9ش/  .ه 1377 و    27ش/  .ه1378آبان    5م( 
رئیس جمهور    1999اکتبر   این اولین سفر  به  م( سفر کرد.  ایران 

سال   از  می .ه1358) 1979غرب  محسوب  در  ش(  خاتمی  شد. 
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م(، بدون مخالفت با رهبر گفت که    1999)آگوست  1378شهریور 
با رُمان او را  دولت ایران دیگر سلمان رشدی یا دیگر افراد مرتبط  

پایان    ن که برای ایران این قضیه »کامال و ای  دهدهدف قرار نمی 
. همانطور که مشاهده شد تنها در این زمان است  9یافته« است 

رخ داده است. به این خاطر که تا قبل از    ساز  سرنوشت  هکه بره 
درگیر بی  1997)  1376ال  س ایران  اوایل  ثباتی  م(  ناشی از  های 

انقالب بود و پس از آن کشور درگیر جنگ شد که در طی آن تمامی  
قبل    هتر اینکه در دور مهم هو نکت گردیدامکانات صرف دفع تجاوز 

منسجم فراهم    ایتوسعه  هامکان تدوین یک برنام   از جنگ عمال
بازسازی   امکانات صرف  تمامی  نیز  از جنگ  بعد  زمان  و در  نشد 

شد. بره جنگ  این  طی  برنام سرنوشت    ه در  دولت    توسعه   هساز 
م( را تدوین و به اجرا در آورد    2004-1999ش/  .ه  1378  -83سوم) 

  ه که فضای اقتصادی ایران را تا حدی بهبود بخشیده بود. در نتیج 
ایران از رشد متوسط ساالنه میانگین تولید    سرنوشت ساز  هاین بره 

درصد برخوردار گشت. اما با این حال    4/5ناخالص داخلی معادل  
یابد. عدم کارایی    اقتصادی دست توسعهنتوانست در سطح ملی به 

دولت    تداومسوم، وابستگی دوچندان اقتصاد به نفت و    توسعه  هبرنام 
استفاد  در  محدودیت  مصوب بر  خارجی  ه سرمای  هرانتینر،    ه اساس 
پنجم، افزایش گسترد  کرده  همجلس  جوانان تحصیل  به    بیکاری 

طول    5/11میانگین   در  از    2005-1997)   1376- 84درصد  م( 
  ه توسع   پیشبردمانعی برای کمک به  در مقیاس ملی  عواملی است که  

 .  17، 6آیدسرنوشت ساز به حساب می   هدر این بره 
ساالری دینی    خاتمی که مبتنی بر گفتمان مردم  هپس از دور 

حور شروع به  م  نژاد با یک گفتمان مستضعف  بود، دولت احمدی
ها تا سال  نژاد یکی از پردرآمدترین دولت   کار کرد. دولت احمدی

سیاست    ذافزایش قیمت نفت بود. اتخا هم( به واسط   2011) 1391
نیز توزیع سهام  و  های مختلفن توزیع پول، دادن وام انبساطی چو

جز که  مهر  مسکن  طرح  اجرای  بازتوزیعی  سیاست   عدالت،  های 
اقتصادی کشور یک    توسعهشدند سبب شد که راهبرد  محسوب می 

مسیر نامشخصی را طی کند. همچنین رویارویی کشورهای غربی  
برنام تحریم   هبا  وارد  را  کشور  ایران،  و  اتمی  امنیت  شورای  های 

نژاد دولت روحانی    کرد. پس از احمدیصادی متعاقب آن  بحران اقت
تشکیل دولت را بر عهده گرفت. در    ه با شعار »تدبیر و امید« وظیف

دوره   توسعه این  راهبرد  اختالفات  نداشتن  کنار  در  مشخص  ای 
اجرایی دستگاه  میان  تنش  و  ارشد کشور  میان مدیران  با    موجود 

رونق و رشد  ی به  کشور را در دستیابهای نظامی و امنیتی،  بخش 
های  یط با خروج ترامپ و تحریم . این شرا له کرداقتصادی دچار مسئ

ایاالت متحد   بی ثمر  بی   و امریکا علیه جمهوری اسالمی    هسابقه 
المللی  تر گشت. ایران در شاخص شفافیت بین وخیم   ،گشتن برجام

میزان فساد در اقتصاد یک کشور است در سال    هدهند   شانکه ن 
کسب کرده است که این خود نشان از وضعیت  را    149 ه رتب 2020

در این دوران عواملی چون افزایش    .37باشدبد اقتصادی کشور می
های امریکا، ظهور داعش در عراق و شام، افزایش تنش بین  تحریم 

ایران و برخی از کشورهای عربی چون عربستان به خصوص در  
امریکا و  ایران  یمن، رویارویی احتمالی نظامی  طی سال    موضوع 

م( سبب شد که گفتمان توسعه   2019)   1398م( و   2018)  1397
آرمان تشکیل یک   را به گفتمان امنیت دهد تا عمال  جای خودش

 ای در خاورمیانه از دست برود. منطقه توسعه

 ترکیه 
ش( مسیر تاریخی  .ه  1381)2002ل سرنوشت ساز در سا  ه بره 

آبان    12)2002نوامبر سال  ثیر قرار داد. در سوم  ا ترکیه را تحت ت
حزب    درصد آرا 4/34لت و توسعه با کسب ش( حزب عدا. ه 1381

حاکم ترکیه شد. این حزب احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر،  
تفاوت  شناختن  و  دموکراسی،  رواداری  به  اعتقاد  فرهنگی،  های 

استا رعایت  دوستی،  وطن  بیان،  آزادی  عقیده،  نداردهای  آزادی 
کپنهاگ و تعامل با دنیا را به عنوان اصول بنیادین حزب خود به  

 .  34شناخت رسمیت می 
عطفی    هش( به عنوان نقطه.  1359)  1980  ه در تاریخ ترکیه ده

شود. از همین رو، ابتدا به  داری این کشور محسوب می  در سرمایه
راهبردهای اقتصادی  پردازیم و بعد از آن  بررسی اجمالی این دهه می 

اقتصادی لیبرال و    ه کنیم. در این برهه برنامآ.ک.پ را بررسی می 
به رهبری تورگوت اوزال تدوین گشت. در طی این   بازار  اقتصاد 

اول سرکوب سیستماتیک    برنامه دو تحول اجتماعی مهم رخ داد:
اقتصادی«  هطبق  سازی  »آزاد  جریان  در  سیاست    ؛کارگر  دوم 

از   برآمده  برای  حکومت  پادزهری  چونان  که،  نظامی  کودتای 
  - گرایی حمایت کرد و سنتز ترکسالم سوسیالیستی، از ا های  جریان 

به این    .39اسالم را به صورت ایدئولوژی رسمی حکومت در آورد
های  ، قدرت تمامی گروه های لیبرالی خودترتیب، اوزال در سیاست 

ای جدید را فراهم  هها در مسیر ن افراطی را تعدیل و امکان حرکت آ
ترین موقعیت تورگت اوزال،  توان گفت که بزرگ د. در نهایت می کر 

اق  و  اجتماعی  از طریق وضع  در کنار تغییرات بسیار مهم  تصادی 
اتخا  و  زمینه  ذقوانین  مختلف،  تغییرات    تصمیمات  برای  سازی 

گرا و سنت قیمومت نظامی بود که خود وی  اساسی در نظم نخبه 
. 43، 11رفتاین نظم به شمار مینیز بخشی از  

به محض اینکه هدایت دولت را به    آ.ک.پاز این رو، حزب  
دوم    ههای نیم های نئولیبرالی را که در سال دست گرفت سیاست 

ش( کُند شده بود را تسریع بخشید. در پی این  .ه  1369)  1990  ه ده
د  درص   8/6اقدام ترکیه میانگین رشد تولید ناخالص داخلیِ ساالنه  

سال  بین  تجربه  .ه  1386-1381)   2002-2007های  در  را  ش( 
سرنوشت ساز، ترکیه توانسته بود روابط خود    ه. در این بره 41کرد

ترین عامل آن ایجاد یک حکومت  را با غرب بهبود ببخشد که مهم
با   دموکراسی  آمیختگی  و  سازگاری  این  بود.    توسعه دموکراتیک 
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ضرورتِ  از  جزئی  بهاقتصادی  موسوم  لیبرالیستی      - ایدئولوژی 
خاصی به دموکراسی در عصر    ه شود که جلوسکوالر محسوب می

.  12داده است  آ.ک.پحاکمیت 
بهار  . ه  1392-1381)  2013تا    2002سال    ترکیه از ش( در 

ش( بهار  . ه  1391)  2013برد اما با پایان بهار  اقتصادی به سر می
ترکیه سپری    اقتصادی  را  خود  پایانی  روزهای  این  نیز  در  کرد؛ 

درصد    92/13به    2013درصد در سال    73/8وضعیت نرخ بیکاری از  
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از    ،49افزایش یافت  2020در سال  

کاهش پیدا    2020درصد در سال   7/1به   2013درصد از سال    4/8
ترکیه   هکه رتب   دهدالمللی نشان می شاخص شفافیت بین .50کرد

افت  ش( پیوسته  . ه  1399)  2020ش( تا  .ه   1392)   2013از سال  
و در سال    53  هش( رتب. ه  1392)  2013به صورتی که در سال    کرده

را به خود  را در بین کشورهای جهان    86  هش( رتب . ه  1399)  2020
. در پی وضع بد اقتصادی و گسترش فساد  48است   اختصاص داده

ش( به اعتراف وزیر  .ه  1391دی    12)  2013در اول ژوئن  اداری،  
استان ترکیه در واکنش به اوضاع    81استان از    80کشور وقت مردم  

تحوالت ترکیه به نام    این قیام در تاریخ  .بد اقتصادی به پا خواستند
. در پی این رخداد، اردوغان  44قیام پارک گزی معروف شده است 

غربی  حامیان  و اعتماد  داد  دست  از  را  رابط   اش  دیگر  سوی    ه از 
لیبرال  با  بودنداردوغان  او  حامی  طوالنی  مدتی  برای  که    ، هایی 

بحرانی شده و در نهایت اختالف میان عبداهلل گل و اردوغان نیز  
توان گفت که علت  به اوج خود رسیده بود. در کنار این عوامل می 

ویکرد دوگانه  ای رمنطقه  توسعهاصلی بازماندن ترکیه در ایجاد یک  
نسبت به تحوالت داخلی و  متناقض حزب عدالت و توسعه  و بعضا
گرا  همچنان که خود را یک حزب اسالم   ای است. آ.ک.پمنطقه 

کند در تالش است با رعایت موازین کپنهاگ و پیوستن  معرفی می
اتحادی نزدیک    هبه  به سکوالریسم  و  بگیرد  اروپا از اسالم فاصله 
  15توان در کودتای نافرجام  می بارز چنین سیاستی را    هشود. نمون 

که  . ه  1394دی    25)2016  هژوئی  هنگامی  کرد.  مشاهده  ش( 
توسعه انگشت اتهام را به  کودتاچیان دستگیر شدند حزب عدالت و 

در مقابل نیز گولن در پیامی کوتاه    اهلل گولن نشانه رفت و   سوی فتح
  های شخص اردوغان را دخیل در کودتا معرفی کرد. از دیگر سیاست 

باید به تقابل این حزب با کردها اشاره کرد. برای    آ.ک.پمتناقض 
ش(  . ه  1393دی    17)  2015ژوئن    7مانی  اولین بار در انتخابات پارل

ها و ایجاد امید برای داشتن حزبی  با پیدایش حزب دموکراتیک خلق 
مستقل در نظام پارلمانی ترکیه برای کردهای ترکیه، حزب عدالت  

چنین وضعیتی   ه روه را از دست رفته دید. نتیج ی این گ ا و توسعه ر
مجموع کشمکش  بود.  نشین  کرد  در شهرهای  داخلی  این    ههای 

که ترکیه همچون    از آن دارد های داخلی نشان  رویدادها و کشمکش 
  1368)   1990یخی خود بعد از سال  بزنگاه تار این  ایران در استفاده از  

 ش( فرصت سوزی کرده است.  ه.

 مناسبات تجاری و اقتصادی ایران و ترکیه 
  2000ن و ترکیه از سال  روابط اقتصادی و تجاری میان ایرا 

اساس آمار  طور چشمگیری گسترش یافته است. بر ش( به  .ه  1379)
  2000لیارد دالر در سال  می   2رسمی حجم تجارت ایران و ترکیه از  

ش( و  .ه  1390)  2011ر در سال  میلیارد دال  16ش( به  . ه  1379)
.  28ش( افزایش یافت .ه  1391)   2012لیارد دالر در سال  می   23

های امریکا و  ش( به علت تحریم . ه 1392)  2013این رقم در سال 
کمتر   به  نفت  قیمت  کاهش  نیز  و  کاهش    15اروپا  دالر  میلیارد 

ساختار  ش( به خاطر . ه 1393) 2014رکیه ابتدا در سال ت .9یافت 
رغم وجود  سیاست خارجی خود در منطقه و اختالفاتش با ایران، علی 

توافق   از  با ایران پس  روابط اقتصادی  تمایل جهانی به گسترش 
  ، کند  ی را امضاح ترجی  هنام ای ایران و غرب، نتوانست موافقتهسته 

نامه بین  ش( این توافق.ه  1393دی    11)  2015  هاما از اول ژانوی 
حجم روابط    توسعهمیلیارد دالر    35اجرایی شد که    ایران و ترکیه

نامه  اجرای این موافقت  هنتیج   کرد.بینی می   بین دو کشور را پیش
روابط    که با خوش این بود که حجم  بود،  زیادی آغاز شده  بینی 

برسد    2015میلیارد دالر تا پایان سال    9/7تجاری دو کشور به رقم  
، کاهش  2014الری سال  میلیارد د   13/7که حتی نسبت به رقم  
 . 34دهدقابل توجهی را نشان می

مهم  میان  اما  اقتصادی  و  تجاری  روابط  برقراری  دلیل  ترین 
به   ایران  نیاز  مقابل  در  و  انرژی  به  ترکیه  نیاز  به  ترکیه  و  ایران 

ای  هه مین کنند ا است. از این رو، ایران یکی از ت  کاالهای صنعتی
گاز این کشور پس از    همین کنند ااصلی نفت ترکیه و نیز سومین ت 

روسیه و جمهوری آذربایجان است. از طرف دیگر ترکیه به عنوان  
پل ارتباطی ایران به بازارهای اروپا و غرب است و نیز مسیر ترانزیت  

انتقال گاز طبیعی    ه انرژی ایران به خریداران اروپایی است. در زمین
  7/1مین تنها  ا در به تاید گفت که ترکیه تنها قا از ایران به ترکیه ب 

  مین ا خود است و بنابراین وابسته به ت  درصد از مصرف گاز طبیعی 
است ایران  مانند  خارجی  سال  27کنندگان  در   .2005   (1383  

بوده،   میلیارد متر مکعب  4/2ش(، واردات گاز ترکیه از ایران تنها  .ه
در سال   به  . ه  1389)   2011اما  مقدار  این  متر    8/2ش(،  میلیارد 

درصد کل واردات گاز ترکیه را   19ب افزایش یافت که حدود  مکع 
ت. این  میلیارد متر معکب اس  44شود که چیزی حدود  شامل می

های  د، در طول سال درص  18ش( به .ه 1390)   2012رقم در سال  
درصد و در سال    20ش( به  .ه  1392)  2014ش( و  . ه  1391)  2013
 . 34درصد رسید  16/2ش( به  . ه1393) 2015

ش( دو یادداشت تفاهم بین طرفین  . ه  1385)   2007در سال  
آنها م انتقال گاز و  امضا شد که یکی از  ربوط به ساخت خط لوله 

ت  به  مربوط  گاز  ادیگری  انتقال  برای  مشترک  سیس یک شرکت 
  اخت سه کارخانه حرارتی تولید برق ایران به اروپا از طریق ترکیه، س 

از پروژبخش   توسعهو   توسط شرکت  گازی پار   ههایی  س جنوبی 
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 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

ترکیه ایران در سال    ملی انرژی  در    ش(.ه  1389)  2011در  بود. 
های برق  مین برق ترکیه در حال حاضر دو خط مواصالتی، شبکه ات

می متصل  هم  به  را  ترکیه  و  ظرفیت  ایران  با  یکی    400کند. 
ایستگاه  به  ترکیه  در  خوی   کیلوبایت  به  ایران  در  و  و    باسکوی 

ظرفیت   با  به    15دیگری  ترکیه  در  )بایزید    دوغوبایزیتکیلووات 
 . 34و در ایران به بازرگان، متصل است شرقی(

در بخش روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و ترکیه ما شاهد  
  گسترش روابط میان این دو کشور هستیم اما با این حال مشاهده 

نتوانمی و ترکیه  ایران  ای  منطقه  توسعهاند در ایجاد  هت س کنیم که 
. علت آن این است که اگرچه آمارها نشان از افزایش  فق شوندمو 

می کشور  دو  اقتصادی  و  تجاری  گسترش  روابط  این  اما  دهد 
مدت بوده است تا منافع ناشی    مکاری بیشتر متکی بر منافع کوتاه ه

از همکاری درازمدت و راهبردی و اینکه طرفین بیشتر تمایل به  
گذاری   سرمایه  ه اند و نه در عرصاشته همکاری در بخش تجاری د 

مدت. بر این اساس، تنها تجارت بلندمدت و پایدار بین ایران و  بلند
انتقال گاز و تجارت  ترکیه، تجارت گاز طبیعی از طریق لوله  های 

از طریق خ  بر برق  است. همچنین  بوده  ارتباطی  آمار    اساسطوط 
هی  حجم تجارت درون گرو   ش(.ه  1388)  2010رسمی در سال  

کشورهای عضو اکو که ایران، ترکیه و پاکستان از اعضای اصلی  
درصدِ تجارت کل اعضا نیز نرسیده    8روند حتی به آن به شمار می 

. از این رو، دو کشور ایران و ترکیه بیش از آن که مناسبات  51است
و به با یکدیگر گسترش دهند  ارتباط    سمت   اقتصادی خود را در 

اقتصادی   اقتصادی    کنندنیل  همگرایی  واگرایی  سمت  به  بیشتر 
   حرکت کردند.

 

 المللی و جهانی ای و بین روند توسعه در مقیاس ملی، منطقه   سرنوشت ساز و اثرگذار برهای  : رویدادهای پدید آورنده برهه 1جدول 

 ترکیه ایران موارد مقایسه

های سرنوشت  برهه 

 ساز 

در سطح ملی    ه.ش(   1376)   1997سرنوشت ساز در سال    ه ( اولین بره 1
بر اثر نرخ باالی مشارکت انتخابات ریاست جمهوری رخ داد. در این  

 های تکاملی آغاز گشت.  بزنگاه تاریخی چرخه 
  1381و  1380)  2003و  2001سال   سرنوشت ساز در  ه ( دومین بره 2
المللی با ورود امریکا و غرب به خاورمیانه  ش( در سطح جهانی و بین ه. 

های تکاملی در  های شوم جایگزین چرخ چرخه   آغاز شد. در این برهه 
 قبل شد.    ه بره 

در سطح ملی  ش( ه.  1381)  2002سرنوشت ساز در سال  ه ( اولین بره 1
اثر نرخ باالی مشا  ریاست جمهوری رخ داد. در این  ک ر بر  انتخابات  ت 
 های تکاملی آغاز گشت. بزنگاه تاریخی چرخه 

ش( در پی انقالب  ه.   1392)   2013سرنوشت ساز در سال    ه ( دومین بره 2
های شوم جایگزین  ای رخ داد. در این برهه چرخه عربی در سطح منطقه 

 قبل شد.   ه های تکاملی در بره چرخ 

 

 

 

 

 

 

ای و  سطح منطقه

 جهانی

ویژه در  ه  خاورمیانه ب   ه ای در منطق داوم و تشدید تقابل هویتی و فرقه ( ت 1
   . رژیم بعثی عراق پی فروپاشی  

  1381)   2003انرژی اتمی در سال    آمیزشدن دستیابی ایران به   ( مناقشه 2
  ه.ش(. 

  1389)   2010ی بهار عربی در سال  ( آغاز اختالفات ایران و ترکیه در پ 3
  سوریه در پی حضور داعش و ایجاد قطب  ه ل ه.ش( و بحرانی شدن مسئ 
 بندی جدید در خاورمیانه. 

بستان  عر   ه با ترکیه و عربستان در پی حمل   ایران   ه آمیز شدن رابط   ( تنش 4
 ش(.  ه.   1394) 2015به یمن در سال  

   خاورمیانه.   ه ( وجود تقابل هویتی در منطق 1
ش(  ه. 1381) 2003ترکیه در سال  - ( تنش آمیز شدن مناسبات امریکا 2

 ی حمله به عراق. از خاک ترکیه برا   در پی عدم استفاده 
ش( در  ه.   1382) 2004کیه و امریکا در سال تر شدن رابطه تر ( وخیم 3

   الم نسل کشی در فلوجه. پی اع 
ه.ش( با دیدار بوش    1386) 2007کیه و امریکا در سال  ( بهبود روابط تر 4

   و اردوغان. 
جنگ غزه    ه فلسطین در نتیج   ه ل ختالفات مجدد با امریکا بر سر مسئ ( ا 5

   . ش( ه.   1387) 2009ه.ش( و    1387) 2008در سال  
اسرائی 6 با  ماجرای »یک دقیقه« در داووس و آغاز تنش  ل در سال  ( 

حمل ه.   1389) 2010 پی  در  ترکیه   ه ش(  کشتی  به  حامل  اسرائیل  ای 
   های انسان دوستانه. کمک 

ای به ویژه با ایران بعد از  ( درگیر شدن بی مورد با همسایگان منطقه 10
  ه ل ه.ش( و بحرانی شدن مسئ   1389) 2010در سال  رویداد بهار عربی  

ایجاد قطب  به  بندی جدید در    سوریه در پی حضور داعش که منجر 
 خاورمیانه شد.  

 

 

 

 

 

 

 

 ه.ش(.   1376)   1997دولت خاتمی در سال    بر سر کار آمدن   ( 1
  و تقویت گفتمان سیاسی داخلی با آمدن دولت خاتمی  ( تغییر فضای  2

تماعات و  مدنی، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی اج   ه حقوق بشر، جامع 
 مطبوعات و حاکمیت قانون. 

بازگشت سفرای اروپایی در پی ماجرای دا 3 دگاه میکونوس در سال  ( 
 ه.ش(.   1376) 1997

 جهان در دولت خاتمی. امل با غرب و  زدایی و تع   سیاست تنش   ( اتخاذ 4
 ه.ش(.   1378) 1999دولت کلینتون در سال  ( بهبود روابط ایران با  5

 ه.ش(.   1381) 2002دالت و توسعه در سال  بر سر کار آمدن حزب ع   (1

با روی کار آمدن آ.ک.پ با رعایت اصولی  تغییر مواضع داخلی ترکیه    (2
-احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر، رواداری و شناختن تفاوت چون:  

بیان، وطن   آزادی  آزادی عقیده،  به دموکراسی،  اعتقاد  فرهنگی،  های 
 . دوستی، رعایت استانداردهای کپنهاگ و تعامل با دنیا 

 وسعه. ولیبرالی توسط حزب عدالت و ت های نئ تسریع سیاست    (3

درصد در بین    6/ 8افزایش میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه     (4
   . ش( ه.   1381- 1386)   2002- 2007های  سال 
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   72 (2020-1990های ایران و ترکیه)مطالعه دستاوردها و ناکامی  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 1400  زمستان،  1، شماره  4دوره                                       فصلنامه آمایش سیاسی فضا

 ترکیه ایران موارد مقایسه

 

 

 

 

 

 سطح ملی 

ش(  ه.   1377م/    1999)   ( سفر خاتمی به کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا 6
 ه.ش(.   1378م/    1999)   و فرانسه 

  1378- 1383م/    2004- 1999سوم )   توسعه   ه ( تصویب و اجرای برنام 7
را به همراه    درصد   5/ 4لص داخلی معادل  تولید ناخا ش( که افزایش  ه. 

 . داشت 
اید 8   1380) 2001ها«ی خاتمی در سال  »گفتگوی تمدن   ه ( تصویب 
 .ش( ه. 
 های شوم: آغاز بحران اقتصادی و چرخه - 
 . توسعه سوم    ه عدم کارایی برنام ( 1
 . دولت رانتینر   تداوم وابستگی اقتصاد به نفت و  ( استمرار  2
 . مجلس پنجم   ه اساس مصوب خارجی بر   ه سرمای   ه محدودیت در استفاد (  3
( نداشتن سیاست اجتماعی همه جانبه برای تهیدستان و حل مشکل  4

 جوانان تحصیلکرده در دولت خاتمی.   بیکاری 
( تغییر گفتمان مردم ساالری دینی دولت خاتمی به گفتمان مستضعف  5

 نژاد.   محور در دولت احمدی 
افزای 6 اثر  در  انبساطی  سیاست  اتخاذ  دولت  (  در  نفتی  درآمدهای  ش 

اعطای وام   احمدی  اجرای طرح مسکن مهر،  های مختلف،  نژاد نظیر 
 توزیع سهام عدالت. 

  ه های شورای امنیت و بحران اقتصادی متعاقب آن در پی برنام ( تحریم 7
 اتمی ایران. 

  ( تشدید بحران اقتصادی در دولت تدبیر و امید حسن روحانی و بی 8
سابقه امریکا و افزایش    های بی خروج ترامپ و تحریم ثمرگشتن برجام با  

 ه.ش(.   1397)   2018ان و امریکا در سال  احتمال رویارویی ایر 
( عوامل باال سبب شد تا گفتمان امنیت جایگزین گفتمان توسعه در  9

 کشور شود. 

ایجاد یک حکومت دموکراتیک توسط حزب عدالت و توسعه با یک   (5
 . سکوالریستی   - ایدئولوژی لیبرالیستی 

بحران   (6 سال  آغاز  از  بعد  باعث  ه.   1391)   2013اقتصادی  که  ش( 
اری، کاهش نرخ تولید ناخالص داخلی، افت شاخص شفافیت  افزایش بیک 

 المللی گشت. بین 

درسال  اعتر  (7 ترکیه  مردم  بد  ه.   1391) 2013اض  وضع  پی  در  ش( 
 دی که به قیام پارک گزی معروف شد. اقتصا 

اش و نیز  اردوغان با عبداهلل گل و حامیان غربی  ه بحرانی شدن رابط  (8
 حامی او بودند. ه برای مدت طوالنی  هایی ک لیبرال 

  2016پی کودتای نافرجام    برخورد حزب عدالت و توسعه با ارتش در  (9
 اهلل گولن در پی این کودتا.   ش( و نیز تنش بین اردوغان و فتح ه.   1394) 

را  (10 انتخابات  کاهش  در  توسعه  و    1393)   2015ی حزب عدالت 
نتیج ه.  ترکیه؛  کردهای  جانب  از  کشمکش   ه ش(  وضعیتی  های  چنین 

 . رهای کرد نشین بود داخلی در شه 

مناسبات تجاری و  

 اقتصادی ایران و ترکیه 

نیز عضویت در سازمان    صادی با یکدیگر به خصوص در بخش تامین انرژی و صنعت توریست و رغم داشتن روابط تجاری و اقت هر دو کشور علی 
به جای همکاری در  بلندمدت    گذاری   مایل به سرمایه مدت به جای همکاری درازمدت و و راهبردی و عدم ت   اکو به علت همکاری با منافع کوتاه 

 ای به موفقیت نائل شوند.  منطقه   توسعه سیس  ر نتوانند با همکاری یکدیگر در تا بخش تجاری سبب شده است تا هر دو کشو 

 گیری نتیجه 
مباحث  بر    بخش اساس  در  که  تجربی  شواهد  و  های  نظری 

توان چنین نتیجه گرفت که ایران و ترکیه طی سه  می  ،پیشین آمد
اند.  دهه اخیر هر یک دست کم با دو برهه سرنوشت ساز روبرو شده 

برهه  این  در  دو کشور  آزمون  این  معرض  در  سرنوشت ساز  های 
ه گیری  مهمی قرار گرفتند تا میان حرکت بر مسیر توسعه و یا فاصل

)دوم  1997از آن یکی را انتخاب کنند. انتخابات ریاست جمهوری  
دو  1376خرداد   بعثی  رژیم  سقوط  و  عراق  به  آمریکا  حمله  و   )

رویدادی بودند که موجب شکل گیری دو برهه سرنوشت ساز در  
و    2002ایران شدند. در ترکیه نیز برآمدن حزب عدالت و توسعه در  

دو رویدادی بودند که    2011عربی در  نیز تحوالت موسوم به بهار  
رسد  می   سرنوشت ساز قرار دادند. به نظر  هترکیه را در معرض دو بره 

اتخاذ   با  خود  اول  ساز  سرنوشت  برهه  در  دو  هر  ترکیه  و  ایران 

جامعه مدنی، همسایگان و کشورهای    رویکردی مثبت در مواجهه با
اروپا توانستند کشور را در    ه بزرگ و اتحادیهای  منطقه و نیز قدرت 

-مسیر توسعه قرار دهند. روندهای مثبت این دو کشور آغاز چرخه
بین المللی به    هتوانست هر دو را در عرص های تکاملی بود که می 

توسعه و  قدرتمند  تنش   ،یافته  کشورهای  ترکیب  کند.  های  مبدل 
  ای که پای این دو داخلی میان نخبگان قدرت با رویدادهای منطقه

هایی که  ای و میدانی باز کرد و هزینه کشور را به منازعات منطقه
های  صرف هزینه   ،بایست صرف تحقیق و توسعه و آموزش شودمی

برهه  در  شد.  میدانی  منازعات  و  مداخالت  و  امنیتی  و  ی  نظامی 
ران و هم ترکیه نه تنها در سطح  رسد هم ایحساس دوم به نظر می 

ای و نیز ملی وارد تنش و منازعات  قه المللی بلکه در سطح منطبین 
نخبگان    هتر کردن دایر متعددی شدند. فردی سازی قدرت و تنگ

ها و منازعاتی  ساز و تاثیرگذار، وارد کردن کشور به درگیری  تصمیم
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و سرشاخ شدن    توان اقتصادی و نظامی کشور نداردکه تناسبی با  
قدرت  تحریم با  در  و گرفتار شدن کشور  متعدد  ی  ها های جهانی 

موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و کاهش نرخ رشد  
 اقتصادی و در کل آسیب دیدن جریان توسعه اقتصادی کشور شد. 

سرنوشت ساز اول در هر دو کشور    هجالب توجه آنکه بره  هنکت 
بر اثر یک رویداد داخلی یعنی انتخابات پدید آمد و کشور را به سمت  

تکاملی  چرخه  پویایی  های  که  است  معنا  بدین  این  کرد.  هدایت 
توانند برای کشورها خلق  های دموکراتیک میمدنی و پویش   ه جامع

فرصت کنند، به حاکمان و منتخبین مردم قدرت ببخشند و عالوه  
المللی نیز  ای و بینبر ایجاد همگرایی در داخل، در عرصه منطقه
سرنوشت ساز هر    هسایر کشورها را با دولت ملی همراه کنند. بره 

ای پدید  دو کشور نیز همزمان با یک رویداد مهم در سطح منطقه
تازه برای توسعه و شکوفایی، این  های  جای خلق فرصت ه  آمد که ب 

های شوم برد. هویت مبنا بودن منازعات  دو کشور را به سمت چرخه 
همکاری و  های  در سطح خاورمیانه موجب از دست رفتن فرصت 

ورهای منطقه شده است. به عنوان نمونه ایران  همگرایی میان کش 
  - تقابل شیعی  هل ی سقوط رژیم بعثی عراق یکی با مسئو ترکیه در پ

سمت  شوند و در عراق به  له کردی روبرو می با مسئ سنی و دیگری 
روند. در پی تحوالت  متخاصم می  تقویت نیروهای متفاوت و عمدتا
در سوریه نیز  کشور    ، این دو 2011سیاسی موسوم به بهار عربی در  

پیمایند و یکی به نفع دولت حاکم و دیگری با  مسیر متفاوتی را می 
وارد عمل شدند. چنین رقابت هدف سرنگو در  نی آن  و تفاوت  ها 
ای موجب شده که ایران و ترکیه ناتوان از شکل دادن  راهبرد منطقه

ای توسعه یافته  به یک شراکت واقعی با هدف شکل دادن به منطقه 
 ثبات شوند.   باو 

اخیر    هویژه طی ده ه  اقتصادی ایران و ترکیه ب های  همکاری 
بیش از آنکه محصول همگرایی اقتصادی و راهبرد توسعه ملی و  

ای باشد به خاطر نیاز و ضرورت و در معرض تحریم قرار  منطقه 
گرفتن هر دو کشور بوده است. هر دو کشور نه تنها با غرب وارد  

و اقتصادی  ق نیز نتوانستند شرکای سیاسی  شرتنش شدند بلکه با 
بلکه سایر کشورهای    بیاورند. نه تنها ترکیه و ایران  حقیقی به وجود

ملی را به سالمت پشت سر    توسعهخاورمیانه نیز اگر بخواهند مسیر  
ث  به  و  چاره بگذارند  کنند  منطقه کمک  آرامش  و  ای جز کم  بات 

تقابل  شدت  از  به  های  کردن  حرکت  و  و  هویتی  شراکت  سمت 
این دو کشور نشان    ه همکاری و همگرایی اقتصادی ندارند. تجرب

مدنی و عدم    ههای تکاملی توجه به جامع شرط تداوم چرخه   ،دهدمی
-تالش برای دور زدن نیروهای اجتماعی و نرفتن به سمت تقابل

ردن تقابل و ملی کردن ترجیحات  ای است. حیثیتی ک های منطقه
کهله مسئ  حاکمان  توسعه  ایِ  آنکه  از  سویه بیش  باشد  های  ای 

ای  ایدئولوژیک دارد، کشورها را وارد یک سیکل فرسایشی و چرخه
بی   هکند که آنها را در آستان پایان می   های بیها و پسروی از ناکامی 

اقتصادی می   -ثباتی  قرار  سیاسی  ناپایداری  و  دهد.  اجتماعی 
تواند موتور  ی گرای کارآمد م  همانطور که وجود یک دولت توسعه 

ت، حذف  سازی قدر  ی پیشرفت و آبادانی کشور باشد، فردیمحرکه 
اعتنایی به نیروهای اجتماعی و    و بی   نخبگان مردم مدار و دلسوز

الی و  ه نیازهای  تنش  سمت  به  را  کشورها  جامعه  مختلف  های 
 دهد. ای سوق می منازعات داخلی و منطقه

 

قدردانی و  گزارش    :تشکر  نویسندگان  سوی  از  موردی 

 نشده است. 

موردی از سوی  : ، تعارض اخالقیهای اخالقی تاییدیه 

 نویسندگان گزارش نشده است. 

نویسندگان مالی/حمایت و    سهم  تمام    :هامنابع 

 مین شده است. توسط نگارندگان تا  های این مقاله هزینه

 

 منابع 
محمد .1 فرصت 1396)   .اخباری،  روابط  های  (.  در  ژئوپلیتیکی 

  سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای خاورمیانه 
های نو  (، نگرش 2017-2010)مطالعه موردی کشور عراق از  

انسانی(، س ،  1  ماره، ش10  الدر جغرافیای انسانی )جعرافیای 
. 60-45ص 

بی 1388)  .احمدی، حمید .2 نظام  و  المللی پس از  ن(. خاورمیانه 
. 36- 19، ص  39دوره  ،جنگ سرد، سیاست 

مصطفی .3 غالمرضا   ؛ازکیا،  شناسی    جامعه   .(1394).  غفاری، 
 . 44، صتوسعه، تهران، انتشارات کیهان

له  ها و تهدیدها در مسئ(. فرصت 1384)امیرانتخابی، شهروز.   .4
،  37امنیت ملی ایران: با تاکید بر محور انگلستان، راهبرد، ش

. 137-72ص 
(. برآمدن  1399)  . بالکان، ارول؛ اونجو، احمدجان؛   بالکان، نشه .5

اخوان آیدین  ترجمه  اردوغان،  آگه  ، اقدام  ترکیه  ، ص  تهران: 
118 - 119 .

6. ( بر جامعه  دیباچه (.  1382بشریه، حسین.  شناسی سیاسی  ای 
نگاه معاصر، ص    ، تهران:سالمی ایرانایران: دوره جمهوری ا 

187-188 .
(. مبارزه ایران برای استقالل اقتصادی:  1400)  .پسران، ایوالیال .7

انقالب، ترجمه   از  دوران پس  و ضد اصالحات در  اصالحات 
  - 143، صزهرا عبدالحمیدی و مهسا کریمی، تهران: نهادگرا

144  ،213-214  ،230- 231 .
سیاست در بستر زمان: تاریخ، نهادها، و  (.  1393پیرسون، پل. ) .8

نی.  ، ترجمه محمد فاضلی، تهران:تحلیل اجتماعی 
  و   هاچالش   ه؛ی ترک  ی خارج  است سی(.  1396)  جعفر.   پناه، حق  .9
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. 65- 70، ص  67ش  ،یمل تی امن  بان دهدی  ،هاچرخش 
ترکیه،  توسعه سیاسی در   . (1398)  کریمی، علی.   ؛ خیری، علی .10

آینده پژوهانهچشم  علمی جامعه شناسی    هفصلنام  دو   ،اندازی 
دوره   اسالم،  جهان  شماره  7سیاسی  و  15)پیاپی  2،  پاییز   ،)

 . 138-109ص  زمستان، 
(. دولت و توسعه اقتصادی: اقتصاد  1398)   .دلفروز، محمدتقی .11

آگاه.  :گرا، تهران   های توسعهسیاسی توسعه در ایران و دولت 
توسعه  های  گرا و چالش  دولت توسعه  .(1399)  .ربیعی، کامران .12

وره  شناسی تاریخی، د  (، جامعه 1398-1357اقتصادی در ایران) 
. 143- 105، ص 1ماره  ، ش12

(. »تبیین شرایط تکوین بهار عربی و  1397)  .ربیعی، کامران .13

رژیم زمینه  فروپاشی  مصرهای  و  تونس  در  سیاسی  «،  های 
.  1- 36، ص  14، ش  4دولت پژوهی، س  

داوود .14 سیاسی:    .(1388)  .رضی،  توسعه  و  دولت  دین،  رابطه 
مطالعه تاریخی ایران و ترکیه. مجله علوم اجتماعی دانشکده  

فردوسی مشهد، بهار و تابستان  ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  
. 168- 131 ص  (،13)پیاپی  1  هشمار   ،1388

(. اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران،  1398)   .نانی، محسنر .15
. تهران: نور علم

اقتصاد   .(1397)   .سید ابراهیم، سرپرست سادات ؛زاهدی، نسا .16
علمی جامعه شناسی سیاسی    هفصلنام   دو   ،سیاسی توسعه ترکیه

دور  اسالم،  شمار 6  ه جهان  تابستان،  12)پیاپی  1  ه،  و  بهار   ،)
. 24- 1ص

17. ( محمد.  الحسینی،  زاده، حمید؛ صادق  اقتصاد  (.  1392زمان 
. 239-237، تهران: مرکز، ص  ایران در تنگنای توسعه 

روح .18 امیرمسعود  صفریان،  و  نیا  ، اهلل  امام    ، سیدجواد  ؛ شهرام 
الگوی حکمرانی خوب    . (1398)   .مسعودنیا  ، حسین ؛جمعه زاده

( ترکیه  و  ایران  در  اقتصادی  توسعه  (.  2017تا    2006و 
)پیاپی    2شماره    المللی، سال یازدهمهای سیاسی و بین رهیافت 

. 111- 86(، زمستان،  60
ایمان .19 مسگری،  جواد؛  »برآورد  1391)  .عابدینی،   .)

های صادراتی دوجانبه در صنایع غیرنفتی سازمان  ظرفیت 
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