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 ؛بیداری اسالمی جریان های امنیتی ایران و ترکیه دررقابت
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 22/20/49؛ تاریخ پذیرش: 11/22/49تاریخ دریافت: 

 چکیده
ای های منطقهنقش قدرت تغییرسبب  ،رمیانه و شمال آفریقابیداری اسالمی با تغییر توازن قوای خاو

تونس و گفتنی است که به . ازپیش اهمیت یافتبیش ،ترکیه رقابت ژئوپلتیک ایران و ،بنابراین؛ گردید

نقش ایران و ترکیه در پژوهش، . در این شودمییشروان تغییرات انقالبی، بیشتر توجه پ عنوانبهمصر 

این دو دولت چه رویکردی در قبال  کهاست  این مقالهکشور مقایسه شده است. سؤال  رابطه با این دو

ه کاست  پژوهش این ۀفرضی؟ اندافزایش امنیت ملی خود در ارتباط با بیداری اسالمی در پیش گرفته

و عزم داشتند ساختار سیاسی خود را رفتند ایران و ترکیه به استقبال تحوالت انقالبی مصر و تونس 

در راستای  ،پخش ۀریایران مبتنی بر نظ صدور انقالب سیاست الگوی مناسب ترویج کنند. عنوانبه

 ترکیه ۀانگارانزههای ساسیاست اما؛ تهدیدات امنیتی به دورترین نقاط ژئوپلتیک خود بوده است انتقال

 حال آنکهاست. بوده  گرایان مصر و تونساسالم از سقوط پس ،انزوای سیاست خارجی این کشورسبب 

زیرا ؛ شوددر فضای منطقه می ن دولتسبب بهبود نقش ای ،امنیت چندبُعدیرویکرد ایران مبتنی بر 

 که ماتیک ایران در این زمینهکه رویکرد دیپلاست های خاورمیانه امنیتی دولتمسئلۀ  ،بحران سوریه

به مصر و سبب شده است ایران بیشتر از ترکیه است، گرایی طلبی و منطقهطلبی، استقاللمبنی بر صلح

 .نزدیک شود تونس

 کلیدواژگان
 .شمال آفریقارقابت امنیتی،  بیداری اسالمی، ترکیه،ایران،  
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 مهمقد
و از بوده خاورمیانه قائل  ۀمنطق در تحوالتاز برای خود نقش مهمی از دیرب ،ایران و ترکیه

دورانی که حکومت عثمانی با ؛ اندبودهنه در رقابت در این زمی ،سیزدهم خورشیدی ۀابتدای سد

حکومت  ،شت و در این سوهای اسالمی سیطره دادعوی خالفت مسلمین بر بسیاری از سرزمین

 برآورد.  با دعوی حمایت از شیعیان سر صفویه

خان ولی در دوران نادرشاه افشار و کریم ؛طور موقت این نزاع را پایان دادبه، انصفوی سقوط

قاجاریه و  ۀدر دور اینکهقی بود تا با سر مسائل مرزی همچنانها با دولت عثمانی بر تنش ،زند

این رقابت  ۀنیز در سای رمیانه، تنش عثمانی و ایرانخاو ۀروس و انگلیس در منطق ۀنفوذ گسترد

به صدا درآورد. ترکیه در  اول، ناقوس مرگ هر دو پادشاهی راجنگ جهانی که شد پنهان 

سلطنت از قاجار به  ،در ایرانولی  ؛لطنت خداحافظی کردبا س چهاردهم خورشیدی ۀابتدای سد

رژیم  ۀگونقارچ همراه با برآمدن ،های جداشده از عثمانیسرزمیناستقالل  پهلوی منتقل شد.

. پیروزی انقالب اسالمی ایران و تأسیس افزودسیاسی منطقه  رعت تحوالت، بر ساسرائیلغاصب 

های سکوالر حاکمان شهنظام جمهوری اسالمی ایران که به لحاظ ایدئولوژیک در تقابل با اندی

های گوناگون از مصدر انقالب دینی مردم ایران و ا و بازتابهشد موجی از تأثیرسبب ، ترکیه بود

سیاست دولت جمهوری اسالمی ایران  ،درواقعشود.  صادر ز آن در منطقهنظام نوپای برآمده ا

بر مبنای انتقال تهدیدات امنیتی به خارج از مرزهای ایران قرار گرفت.  ،مبنی بر صدور انقالب

 ،موجب شد پس از رخدادهای انقالبی خاورمیانه در ترکیه حزب عدالت و توسعه ظهور ،اما

دولت ایران و ترکیه تالش خود را برای گسترش نفوذشان در موسوم به بیداری اسالمی، دو 

  جوامع اسالمی منطقه افزایش دهند.

های مؤثر منطقه اصلی دولت ۀمثابه دغدغبه ،امنیت در خاورمیانه ۀلئمسدر این پژوهش، 

بات ژئوپلتیک ایران و ترکیه، سیاست روند مناس با توضیحی پیرامونسپس  .شده استترسیم 

 ،ادث متعاقب آنبیداری اسالمی در دو کشور مصر و تونس و حو دربارۀدو دولت این  خارجی

 ۀنظری همچنین .گرایان در این دو کشور بررسی خواهد شدازجمله پیروزی و سقوط اسالم

ای امنیتی از یک ها در راستای ترسیم وجهههای کالمی دولتمکتب کپنهاگ مبتنی بر کنش

ع پیرامون آن، مبنای تحلیل دیپلماسی این دو دولت خواهد بود و تالش برای ایجاد اجمامسئله 

های خاورمیانه میان دولتنفوذ بیشتری در شرایط فعلی،  است هیک توانستتا بررسی شود کدام

 د.کنکسب 
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 ای امنیتمعم
 های پیچیدهتولید انواع سالح امنیت بوده است. ،ترین نیاز انسان از اعصار باستان تا امروزمهم

دولتی  بروز تروریسمبرد. نوعانش را از بین بدیگر همهمیشگی انسان از خطر نیز نتوانسته ترس 

ترشدن معمای امنیت شده پیچیدهسبب  نیز غیردولتی در انواع قومی، مذهبی و ایدئولوژیک و

 و ا بوده استگویی به این معمپاسخ ،المللها در روابط بینرشد بسیاری از اندیشه ۀریش .است

 امنیت دارند. دربارۀ یدیدگاه خاص نیز المللاز مکاتب روابط بینک یهر

بر این پایه شکل گرفت که  ،المللترین پارادایم روابط بیندیرینه عنوانبه 1،گراییواقع

المللی فاقد اقتدار مرکزی است، پاسخ بین ۀعرص . ازآنجاکهمثابه فقدان تهدید استبهنیت ام

به معنای  ،تعقیب امنیت در نظام سیاسی بدون حکومت»ن است که گرایی کالسیک ایواقع

پاسخی طبیعی به  ،شود که درحقیقتبودن اصل خودیاری برای حفظ خویش تلقی میضروری

قدر توانایی ندارد که هیچ دولتی آن ،درواقع .(11: 1931، )قوام «رودشمار میبهمعمای امنیت 

ها به اتکای دولت ،جهانی تشکیل دهد. به همین دلیلتوری امپرابتواند بر دیگران سلطه یافته و 

ابزار حفظ بقای آنها ترین مهم ،های نظامی داخلی برای مقابله با تهدیدهای خارجیتوانایی

 خواهد بود.

ها در فضای آنارشیک این عرصه الملل و رفتار دولتتصویر دیگری از نظام بین ،گرایینوواقع

که در آن باید به سه »ای دارد شدهساختار تعریف ،المللنظام بین ویکرد،از نظر این ر ارائه داد.

های های واحدهای موجود و کیفیت توزیع تواناییدهندگی، ویژگییعنی اصل نظم ،موضوع

گرایان معتقدند نظری است که نوواقع ۀبر همین پای. (13: 1931، )قوام «واحدها توجه داشت

دنبال افزایش دستاوردهای خود بهبرای حل معمای امنیت باید الملل ها در نظام بیندولت

ناشی از  2مطلق دممکن است دستاور اینکه برخالفبنابراین،  ها باشند.به دیگر دولتنسبت

که اگر  است 9نسبی داهمیت بیشتری دارد، دستاور هادولتولی آنچه برای  ،همکاری زیاد باشد

 .(111: 1932، مشیرزاده) یا تداوم آن خواهد شدمانع از همکاری  ،به زیان آنها باشد

 طوربه و امنیتاست، معمای امنیت صورت گرفته  ۀای که درزمینمطالعات گستردهبرخالف 

 ۀریش الملل است.علوم سیاسی و روابط بین گرانتحلیلاصلی  ۀلئهنوز مس ،یامنیت مل خاص

 1111یمان وستفالی در سال ناشی از پ ،تملدولت»به پیدایی مفهوم  1یامنیت ملمفهوم 

 

                                                           
1. Realism 

2. Absolute Gain 
3. Relative Gain 

4. National Security 
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تسلیم  ،تأمین آرامشبخشیدن به جنگ علیه همه و پایانگردد که جوامع اروپایی برای بازمی

 . (921: 1931، )قاسمی «رانی کنندحکمخاص، سرزمینی  ۀمحدود شدند که در هایی ملیدولت

وزه که عالوه بر امر .تر از حفظ بقای دولت استگسترده ،برخی معتقدند مفهوم امنیت ملی

)مانند شورای امنیت  المللی رسمیها، نیروهای سیاسی فروملی و فراملی و نهادهای بیندولت

سوی  نقش مهمی در رخدادهای جهانی دارند و از ،)همچون ناتو( سازمان ملل( و غیررسمی

 هایی حتی بااقتصادی و اجتماعی نقش مهمی در سقوط دولت، های سیاسیناکارآمدی ،دیگر

 ،ابعاد گوناگون سیاسی، مفهوم امنیت عالوه بر بُعد نظامی، دارندزیاد توانایی نظامی و امنیتی 

 محیطی نیز یافته است.اقتصادی و زیست

با حضور جمعی از  ،1311در سال » است که 1پنهاگمکتب ک ،یکی از این رویکردها

 «ارائه داد 1331را در سال  و دقیقاً مطالعات امنیتی الملل شکل گرفتاندیشمندان روابط بین

 هستند. برخی همکارانشو  1بوزان ،این مکتب اناندیشمندترین مهم .(111: 1911، نژاد)عصاریان

تنگ مسائل نظامی را نشان  ۀدن مسائل امنیتی از دایرکرخارج، توجه آنان به آنهاتالش 

با  9،ن امنیت در اروپاهویت، مهاجرت و دستورالعمل نویش با عنوان بوزان در کتاب». دهدمی

توجه به مسائل هویتی، فرهنگی و مهاجرت و نقش آنان در ارتباط با امنیت، تا حد زیادی به 

  .(111: 1911، )ابراهیمی «اجتماعی پرداخته استهای امنیتیتحوالت نوظهور و چالش

آن از  رویکردهای پیشین، نگاه و تعریف متفاوت در مقایسه باترین تمایز این مکتب مهم

اما ؛ امنیت را باید برابر با رهایی از تهدید تعریف کرد» گوید:باره می امنیت است. بوزان در این

های ابعادی مانند سازمانشامل که امنیت پس از جنگ سرد را باید چندبُعدی نگریست 

 .(114: 1911، ابراهیمی) «شودت و رفاه اقتصادی میزیسمحیطفراملی و فروملی،  تروریستی

، اقتصادی، سیاسی، پنج بخش نظامی»بُعدیِ نظامی را به مکتب کپنهاگ، امنیت تک ،بنابراین

  .(114: 1931، )محسنی «دهدمحیطی گسترش میاجتماعی و زیست

کند. کردن یاد میامنیتی عنوانبهیابد، رویکردی است که بوزان از آن آنچه اینجا اهمیت می

ابعاد امنیتی  ایلهئمسبه ، ساز در یک دولتران اصلی تصمیمها یا کنشگبه این معنا که دولت

ای در راستای امنیت ملی خویش قلمداد در آن را دغدغه شکستبخشیده و موفقیت یا 

، ابراهیمی) «مخاطب و متن بستگی دارد، به کارگزار سیاسی ،لهئمسهر شدن امنیتی» کنند.می

)جامعه(  و توسط مخاطبی لهئمستن سیاسی آن یعنی کنش کالمی مذکور باید در م؛ (111: 1911

 امنیتی درک و ۀلئمس عنوانبه ،دهد)دولت( او را مورد خطاب قرار می کارگزار سیاسیکه 

                                                           
1. Copenhagen School 

2. Buzan 

3. Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Identity,_Migration_and_the_New_Security_Agenda_in_Europe
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ای است و بر این فرض استوار است امنیت منطقه ،تز اصلی بوزان و همکارانش» فهمیده شود.

های مکاتب که در محدودیت ای شدههای گستردهباعث آغاز ناامنی ،که پایان جنگ سرد

 .(141: 1911، ابراهیمی) «داردریشه پیشین از ابعاد امنیت 

سطح تحلیل دولت و سطح تحلیل ساختار است  ۀتحلیلی میان ،این تحلیل از امنیت ملی 

جهانی را  ۀها در عرصسرنوشت امنیت دولت ،ژئوپلتیک مناطقِ ،که معتقد است در شرایط فعلی

امنیتی است که کشورهای واقع  ینظام ،ایامنیت منطقه ،ز نظر این مکتبا» کنند.تعیین می

 ،ثانیاً از نظر تاریخی، جغرافیایی یا فرهنگیو  های امنیتی مشترک دارنداوالً دغدغه ،در آن

های ها و برداشتآن برحسب نگرانی ۀدهندو واحدهای تشکیلدارند سرنوشت نسبتاً مشترکی 

 ،دهند. به نظر آنانتن به سازوکارهای مشخصی می ،ظور حفظ خودمنبهیکسان از تهدیدات، 

 اینکهای از کند و تصور بازیگران منطقهای کفایت نمیصرف وجود کنش در یک سیستم منطقه

 .(141: 1911، ابراهیمی) «اند نیز حائز اهمیت استار گرفتهای قردر یک سیستم منطقه

ای در مکتب ران و ترکیه از منظر امنیت منطقههای اینگاهی به رویکرد دیپلماتیک دولت

به  ،های مجاور و به تعبیریبه امنیت دیگر دولت کیت ملی هردهد امنینشان می کپنهاگ

شده وضعیت مذهبی این منطقه موجب  یی،سوخاورمیانه گره خورده است. ازای امنیت منطقه

ازسوی  .ورها حساس باشندکیشانشان در دیگر کشبه وضعیت همها هریک از دولت است که

های خارجی در حضور قدرت، سبب خیزخصوص کشورهای نفتبه هاآنخیز موقعیت انرژی ،دیگر

های این منطقه افزوده است. همچنین وقوع بیداری های درونی دولتاین حوزه شده و بر بحران

ه رسیدو یمن های منطقه همچون بحرین آن به برخی از دولت ۀاسالمی شمال آفریقا که دامن

آسیای جنوب ای های منطقهامنیت ملی نزد هریک از قدرت ۀلئمس شده استموجب  است،

بروز جنگ داخلی در این کشور، بحران سوریه و  ،تر از پیش جلوه کند. در این میانمهم ،غربی

اسد و  )دولت بشار سوی بحران هایی که در یکورزی هریک از دولتشد کنش سبب

 اند، حائر اهمیت باشد. تادهمخالفانش( ایس

 ،یابد که موقعیت ژئوپلتیک سوریهرهیافت امنیت چندبُعدی ارتباط میبا آنجا مسئله این 

موضوع ورزی در این گیری و کنشای را به نحوی به موضعهای منطقهها و قدرتدولت ۀهم

وجود، و به بحران ممثابه نگرش ابهای دولت منطقههر . در این رویکرد، کنش کالمی کندوارد 

جمهوری اسالمی از است. مسئله  دربارۀ اینو تصمیمات آتی او  رخداد نآ ازنمایانگر تحلیل او 

ای خود های منطقهسیاست ،مذاهب مختلف مسلمان ندای وحدت امت اسالمی و اتحاد ابتدا با

ان که حامی اهلل لبنگیری و رشد حزبدر عین حمایت از شکل ،را بنا نهاد و به همین دلیل

 شیعیان و ملت لبنان است، از مقاومت جنبش حماس و جهاد اسالمی فلسطین در مقابل
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سنّی که -شیعه ۀای ایران نه بر مبنای دوگانهای منطقهسیاست ،حمایت کرد. درواقعاسرائیل 

 شکل گرفته است. اسرائیل  ویژه آمریکا و مقاومت در برابربهمقابله با نفوذ غرب  ۀبر پای

های سیاست با پیگیری ،ترکیه ۀحکومت حزب عدالت و توسع با وجود آنچه گفته شد،

اهل سنت در منطقه  حمایت از موضوعگرایی سنّی، بر ای مبتنی بر حمایت از اسالممنطقه

ای مبنی بر مکتب منطقه ایهلئمس بودنامنیتی ۀاگر بر مبنای ایددلیل، ورزد. بدین تأکید می

ستیزی و صهیونیسم ۀلئایران به مس دولت، ی این دو رویکرد بپردازیمبه بررس ،کپنهاگ

دولت ترکیه  این در حالی است که .بخشیده است امنیتی ۀجهو طلبی از مداخالت غرباستقالل

آسیای مذهب در ژئوپلتیک اکثریت سنّی ۀو هم به واسط ردکه هم روابط خوبی با غرب دا

های د را بر مبنای قرارگرفتن در بلوک دولتسیاست خو ،جنوب غربی و شمال آفریقا

سیاستی دیگر پیش  است، مصر در دوران مُرسی( قرار داده )عربستان و گرای سنّیاسالم

 ۀجبه ایهای بلوک منطقهمقابله با سیاست ،بخشدامنیتی می ۀن وجهه آگیرد و آنچه بمی

  است. ایران، سوریه، عراق و لبنان صهیونیسم یعنی مقاومت در مقابل

 برایمهمی  و تروریستی داعش که تهدید امنیتیبرآمدن گروه تکفیری  ،در این میان

به حمایت از نسبت ای ایرانشد تا راهبرد منطقهسبب شود، ه محسوب میمنطقهای دولت

ن بیشتری در در عراق، حامیا پس مقابله با این جریان تروریستیدولت مستقر سوریه و س

تفاوتی و حتی حمایت ضمنی از ترکیه که با بی ایهای منطقهسیاست ،بلدر مقایابد و  منطقه

 شود. ای همراه است، به رکود کشیده طقهتروریسم من

، بیشتر اهمیت و تونس خصوص با توجه به سقوط متحدان ترکیه در مصرمسئله، بهاین 

 المسلمیناخوان گرایایران از رویکرد ایدئولوژیک به جریان اسالمخودداری زیرا ؛ یابدمی

سیاست  ،گرای السیسی در مصرشد دولت غیراسالمسبب  ،ترکیه ۀانگارانبه رویکرد سازهنسبت

 ؛ نه به ترکیه.یش بگیردتری به ایران در پای نزدیکمنطقه

 

 ایران و ترکیه؛ رقابتی تاریخی
برخالف و طی سالیان متمادی  ،ای ایرانیان و ترکان آن سوی مرزهااختالفات متعدد منطقه

اراده و  آنکهنشان از آن دارد که بیش از ، های گوناگون در هر دو کشورظهور و سقوط حکومت

موقعیت ژئوپلتیک دو سرزمین بر ، های حاکمانشان نقشی در این روابط بازی کندورزیسیاست

 چگونگی این روابط تأثیر گذاشته است.

روابط  عثمانی بوده است.-صفوی ۀدوگانبارز این اختالفات در تاریخ معاصر،  ۀاولین نمون

 تا 1412در اول از تأسیس صفویه  ۀدور» کرد:توان به دو دوره تقسیم ایران و عثمانی را می
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دوم از انعقاد این معاهده تا پایان جنگ اول جهانی و  ۀو دور 1129در الروم ارزنۀاول  ۀمعاهد

منافع  هریک ،متأثر از تقابل ایدئولوژیک ،اول ۀدوردر  .(11: 1911، )دهقانی «فروپاشی عثمانی

صفوی خود را در  ایرانِ دیدند.را در تضعیف طرف مقابل میای و حتی جهانی خود منطقه

عثمانی، ایران را  ترکانِدید و انی در غرب( میها در شرق و عثم)ازبک نژئوپلتیک تسنّ ۀمحاصر

  دانستند.به خاک خویش می ممالک اسالمی همۀسدی در برابر فتوحات شرقی و انضمام 

 گسترش روابط ایران با غرب در مقابل تهدید عثمانی پس از سقوط صفویه و

 ۀبا امضای معاهد نبردهای روسیه و عثمانی ادامه یافت. ۀدر میان ،خصوص در دوران قاجاربه

و سیاسی  ضعف نظامیشد: منتج گرایی دو کشور قوا به دو دلیل به هم ۀراهبرد موازن ،الرومارزنۀ

های استعماری روسیه و بریتانیا در ازپیش قدرتبیشو تسلط گذشته  در مقایسه بادو کشور 

  خاورمیانه.

های ژئوپلتیک نگرانی نیزاشی عثمانی پایان جنگ دوم جهانی و فروپحتی با  حال،بااین

ز جنبش ترکیه اروابط آن دو سایه گسترانده بود. ناشی از تنوع قومی دو کشور همچنان بر 

. طلبان آذریترکیه از جدایی حمایت ازخودمختاری کردها در ایران برآشفته بود و ایران 

به ترکیه،  1391حاصل شد و با سفر رضاشاه در  1392 ۀی مرزی در ژانویانامهتوافقسرانجام »

  .(192 :1914، سایا چتین) «روابط به اوج خود رسید

و مشترک  ید که دو دولت را به سیاستای بوجنگ سرد نیز تهدید مشترک منطقه

به نسبتاتحاد جماهیر شوروی  ۀجویانالمللی رساند: ایران و ترکیه نگران اقدامات مداخلهبین

هر دو متوجه غرب شدند تا  ،لفشان در داخل بودند. بدین سببنیروهای رادیکال قومی و مخا

پیمان در  ،یمان بغداد و پس از آندر پ 1344ترکیه و ایران در نوامبر ». امنیتشان تضمین شود

 این نزدیکی محتاطانه، دیری نپایید. ؛ اما(194: 1914، سایا چتین) «سنتو با یکدیگر متحد شدند

 

 پخش ۀبازتاب انقالب اسالمی و نظری
های ه را دستخوش دگرگونیخاورمیان ۀژئوپلتیک منطق ۀموازن، پیروزی انقالب اسالمی ایران

تا پیش از آن بر مبنای تقابل آمریکا و شوروی در جنگ  سیاسی منطقهبندی جبهه د.مهمی کر

جمال  ۀ)در دور گرا با محوریت مصرگرا به رهبری ایران و شرقبه دو بلوک غرب ،سرد

در اسرائیل عربی( شکل گرفته بود که با شکست اعراب از  ۀعبدالناصر و ایجاد جمهوری متحد

گرایی در موجی از اسالم ،انقالب اسالمی ایران ،اما غرب انجامید. چیرگیروزه، به جنگ شش

بندی به دو بلوک اسالم انقالبی با محوریت ایران و شد این جبههسبب خاورمیانه پدید آورد که 

 اسالم ارتجاعی به رهبری عربستان تقسیم شود. 
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 ۀگسترمحدودکردن برای های غرب و متحدانش راهبرد ایران انقالبی برای مقابله با سیاست

نفوذ ایران در خاورمیانه و جوامع مسلمان، صدور انقالب بود. سیاست صدور انقالب اسالمی در 

نوعی جدا از سالیق ایدئولوژیک،  ،مقاومت به خارج از مرزهای ایران ۀراستای گسترش جبه

ای ایران منطقه و گسترش عمق استراتژیکمبتنی بر افزایش امنیت ملی  بلندمدت وراهبرد 

ای ضدانقالب که برای شود. بدین ترتیب که هر انقالبی برای مقابله با بلوک منطقهمی محسوب

گیرد، مجبور است های سیاسی و اجتماعی آن انقالب شکل میا و بازتابهجلوگیری از تأثیر

 اش گسترش دهد.المللیمرزهای سیاسی و عقیدتی خود را بیش از مرزهای حقوقی و بین

سیاسی و صدور امواج  ۀدربار ،که هاگر استرند، اندیشمند هلندی پخش ۀبر مبنای نظری 

ها برای حفظ خود در برابر انقالب ،استکرده اجتماعی از مبدأ صدور به مقاصد مجاور تبیین 

در صورت »پردازند. ها و ایدئولوژی سیاسی خود میجریان ضدانقالب، به صدور اندیشه

ن ایدئولوژی، موضوع مدنظر از مبدأ به مقصد صادر ای با محتوای آگرابودن محیط منطقههم

های فرهنگی، سیاسی و شود که به دلیل شباهتگفته میوضعیتی گرا به محیط هم شود.می

در این میان، زمان و  اجتماعی دولت مقصد، پذیرش ایدئولوژی دولت مبدأ تسهیل گردد.

نه فقط  ،از مسیرهای ارتباطی . منظورمسیرهای ارتباطی نیز تأثیر مهمی در این پخش دارند

ازجمله تبلیغات سیاسی یا حتی  ؛استمدنظر که ابزارهای انتقال پیام نیز  ،شرایط جغرافیایی

 . (11 :1912، )برزگر «تهاجمات نظامی

، روسیه مبدأ صدور و پخش ایدئولوژی 1311با پیروزی انقالب اکتبر »گونه که  همان

های سوسیالیستی دولت انقالبی شوروی با حمایت از جریانو  (49: 1912، )برزگر «سوسیالیسم شد

در جریان پیروزی انقالب  ،داری غرب گرفتتصمیم به مقابله با بلوک سرمایه ،در اروپای شرقی

کار برای مقابله با موج اقبال جوامعشان به انقالب های محافظهاسالمی ایران نیز بلوک دولت

شامل عربستان »را تشکیل دادند. این محور  [فارس]ج خلی هایدولت شورای همکاری ،اسالمی

های های پادشاهی همانند اردن، امارات، بحرین و کویت در کنار دولتسعودی و دیگر حکومت

متحده ایاالتمیلیتاریستی مصر، تونس و یمن بوده است. ماهیت این محور، اتحاد راهبردی با 

 .(111: 1932، )جمالی «استاسرائیل صلح اعراب و  در کنار تالش برای ،در مسائل امنیتی و نظامی

راهبرد به این  ،سالهجنگ تحمیلی هشت ۀخصوص با تجرببهجمهوری اسالمی  ،در مقابل 

خاورمیانه که غربی رسید که با گسترش نفوذ سیاسی ایران به دورترین نقاط ژئوپلتیک 

ای ر بقا و امنیت ملی و منطقهقرار دارد، باسرائیل یعنی رژیم  ،اشترین تهدید امنیتیمهم

های ایران و سوریه و بازیگران غیردولتی همچون شامل دولت» خویش بیفزاید. محور مقاومت

 های فلسطینی مانند حماس و جهاد اسالمی است. ویژگی بنیادین ایناهلل لبنان و گروهحزب
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خاورمیانه  ۀمتحده در منطقایاالتستیزانه و مخالفت با حضور و نفوذ محور، رویکرد صهیونیسم

یعنی  ،مقاصد صدور این امواج ای خاورمیانه درگرایی محیط منطقههم. (111 :1932، )جمالی «است

مذهب و در سوریه و فلسطین به دلیل راهبرد به دلیل وجود اکثریت شیعی ،لبنان عراق و

 قالبی گردید.گسترش نفوذ ایران انسبب  ،مقاومت در برابر تجاوزهای رژیم صهیونیستی

استقرار حکومت دینی جمهوری اسالمی، ایران را در تقابل با حکومت سکوالر از سوی دیگر، 

دنبال تسخیر سفارت آن کشور در ایران، بهآمریکا  ۀمتحدایاالتترکیه قرار داد و تقابل ایران و 

ز وقوع رانی اترکیه دو نگ تری به غرب کسب کند.زمان جایگاه نزدیک به مرورِ ،شد ترکیهسبب 

بود  گرای ترکی اسالمهانگران تأثیر انقالب اسالمی بر جریان ،نخست» انقالب اسالمی داشت:

 «طلب گرددهای تجزیهموجب تقویت گروه ،های ناشی از انقالبنگران بود که آشفتگی ،و دوم

  .(141: 1932، حسینی )علی

 ییسوزیرا از ؛ای داشتدر این دوره وضعیت آشفته ،سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران

به دلیل  ،ای خود را به روی تحوالت سیاسی ایران بسته بود و از سوی دیگررسانه منابع

ای د با ایران بود. به همین های دیپلماتیک دوستانههای اقتصادی مجبور به اتخاذ سیاستبحران

در ای سیاست خصمانهترکیه از این شد که  عانوقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران م ،دلیل

در تحریم اقتصادی ایران، سود  نکردنبا مشارکتزیرا  ؛اتخاذ کند قبال جمهوری اسالمی

 کرد.سرشاری را نصیب خود می

در »فصل جدیدی در روابط ایران و ترکیه گشود.  ،ترک در آنکارا گرایانِپیروزی اسالم

الدین اربکان در انتخابات به پیروزی رسید. او اعالم نجمحزب رفاه به رهبری  ،1334دسامبر 

اولین سفر  ،اولویت اول سیاست خارجی ترکیه است. به همین دلیل ،کرد ارتباط با جهان اسالم

های تنش تدریجبهاما  ؛(149: 1932حسینی،  علی) «به ایران انجام داد 1914اش را در مرداد خارجی

بکان، راهای ارتش ترکیه در ائتالفی وسیع علیه دولت و ژنرال افزایش یافتسیاسی در ترکیه 

گری بیابند. تصمیم گرفتند راه دیو  گرایان ترکیه که از قدرت بازماندنداسالم. کارشکنی کردند

حزب جدیدی به نام  ،اردوغان به رهبری عبداهلل گل و رجب طیب جناح نوگرا ،در نتیجه»

  .(93: 1911، دمفیدنژا) «عدالت و توسعه تأسیس کرد

پیروزی  ،2112در انتخابات زودهنگام پارلمانی سال  ،گرای عدالت و توسعهحزب اسالم»

وزیری رسید. تالش دولت اردوغان برای ای کسب کرد و اردوغان به نخستگسترده

آغاز اسرائیل رشد روابط ترکیه و ترکیه به جهان اسالم با کاستن از روند روبهترکردن نزدیک

معامالت  ۀهمرژیم صهیونیستی به لبنان،  ۀای که دولت ترکیه پس از حملگونه به ؛شد

 پس از صلح نیز با اعزام نیروهایش به جنوب .اش با این رژیم را قطع کرداقتصادی و تجاری
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دولت  ،حالبااین. (144 :1932، حسینی )علی «در اجرای قطعنامه نقش مثبتی ایفا کرد ،لبنان

ای را یپلماسی میانهآموزی از سرنوشت او، دگرایی دولت اربکان و عبرتز از شرقاردوغان با پرهی

  د در عین گسترش ارتباط با جهان اسالم، از نزدیکی به غرب نکاهد.تالش کر پیش گرفت و

ترکیه در بین » :قد استبود که معت ،وقت ترکیه ۀیر خارجداغلو، وزوداو ،راهبردمبدع این 

ژئوپلتیک یعنی خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی قرار دارد و تنها در های تعدادی از حوزه

ها روابط خوبی این حوزه ۀای ظهور کند که با همتواند به صورت قدرت منطقهصورتی می

  .(19: 1931، یوسفی )حاجی «داشته باشد

رب غاختالفات ایران و  ۀلئتصمیم گرفت در مسدر راستای بهبود روابط با ایران ترکیه 

دیدارهایی میان علی  ،در این زمینه»نقش میانجی را بر عهده بگیرد.  ایانرژی هسته ۀدرزمین

با عبداهلل گل و همچنین میان عبداهلل گل با  ،دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، الریجانی

نیز توافق مهمی در . صورت گرفت 2111در سال  ،وقت آمریکا ۀوزیر خارج، کاندولیزا رایس

شده به ترکیه میان ایران، ترکیه و برزیل برای انتقال اورانیوم غنی 2111در سال  4جی اجالس

 «تحریم ایران در همان سال رأی منفی داد ۀبه قطعنام ،ترکیه در این راستا .صورت گرفت

تا  ور کردتالفات دو همسایه را شعلهاما ظهور بیداری اسالمی، آتش اخ؛ (114 :1932 ،ارجمند )جوادی

 ای آن دو شکل دیگری گیرد.بت منطقهرقا

 

 شمال آفریقابیداری اسالمی جنبش روند ایران و ترکیه در رقابت 
 العابدین بنزین ،2111ۀژانوی14» تونس آغاز شد. ۀشمال آفریقا با شورش جامعبیداری اسالمی 

 در پی خودسوزی محمد بوعزیزی، گرفتن اعتراضات مردمیشدتبا  ،تونسجمهور رئیس ،علی

از این کشور گریخت و به عربستان پناهنده شد. پس از مدت بسیار ، فروش تونسیدست

 .(132: 1931، )نورانی «های قیام به مصر و دیگر کشورهای عربی نیز پراکنده شدشعله ،کوتاهی

 ،2111ۀفوری11آغازگر قیامی شد که در  ،ها در میدان التحریرمصری ۀتجمع گسترد»سرانجام 

 .(92: 1931، )شیرودی «مبارک منجر شد به سقوط حسنی

به در تونس گرای النهضه به رهبری راشدالغنوشی ها، گروه اسالمپس از پیروزی این قیام 

المسلمین توانست ریاست دولت اخوان ۀرسی از جریان باسابقدر مصر نیز محمد مُ .قدرت رسید

گرایانه کارانه و عملمحافظهمشی اصالحی با خط یالمسلمین جنبشاخوان»را در دست گیرد. 

: 1932)فوزی،  «است سنتی، سلفی و صوفیانه شکل گرفته هایاست که با تأثیرپذیری از اندیشه

 گرایانه به متنکه نگاهی عقل استگرا های تجدیدنظرطلب اسالمتونس از گروه هاما النهض؛ (191
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ا و الزامات مدرنیته، سازگار جلوه هاسالم را با آموزه»باید  است و معتقددارد نصوص اسالمی 

 .(199 ؛1932 ؛فوزی) «داد

نظم پیشین  ،آسیای جنوب غربی و شمال آفریقاهای سیاسی در کشورهای عربی شورش

های مرزبندی ،مقاومت و سازش در قبال غرب ۀدوگان ،تا پیش از آن این منطقه را دگرگون کرد.

مقاومت با محوریت ایران و در سوی  ۀبهج ،سوی آن کرد که در یکای را روشن میمنطقه

دیگری  ۀگونبا ظهور بیداری اسالمی، . تکاران به رهبری عربستان قرار داشسازش ۀجبه ،دیگر

تقابل با غرب و شدت در بههرچند گرا بروز کرد که های فکری و سیاسی اسالماز جریان

ای غرب فارس متحد منطقهلیجخ ۀحاشی کارانِچنان محافظه لیو ،بودنمتحده ایاالتخصوص به

گرای ترکیه، فرصت را مغتنم دید تا با ترویج و دولت اسالماوضاع، شد. در این مینتلقی نیز 

های سیاسی و اجتماعی خود، بلوک جدیدی در منطقه رقم بزند تا محوریتی گسترش ایدئولوژی

یعنی مصر و  ،ل آفریقاخصوص در شمابه ،های جدید انقالبیو به مرکز ثقل دولتیابد اساسی 

های انقالب از آرمان ها، این انقالببیداری اسالمی ۀبر مبنای ایدحال آنکه بدل شود.  ،تونس

سبب  زیرا؛ استنشئت گرفته و استکبارستیزی  حکومت دینیتشکیل اسالمی ایران مبنی بر 

ایی و تحول در گر، تقویت گفتمان اسالماسرائیلهای مخالف ایران، انزوای سقوط دیکتاتوری»

  .(231: 1932، )هراتی «است نظم منطقه

برخی دولتمردان وقت ایران تبیین  دیگری وجود دارد که اهمیتدیدگاه کم ،در این میانه

و غیرمستقیم کند میعنوان بیداری انسانی یاد با این تحوالت  از اند. این دیدگاه،کرده

 ۀنظریبر مبنای  ،این نظر .ددانشده میریتکه مدی ،ایهای ریشههای اخیر را نه حرکتجنبش

اند که بحران طور خاص آمریکا به این نتیجه رسیدهبهغرب و »توطئه معتقد است که 

باید جایگزینی برای این  ،روازاین ؛آوردبیش از این دوام نمی ،مشروعیت حاکمان سکوالر

 . (132: 1931، نورانی) «افتحاکمان ی

که باید  نقد کردندبیداری اسالمی، مروجان بیداری انسانی را  معتقدان به ،اساسبراین

 ،گذار و اجراییهای مرتبط با سیاست خارجی ازجمله نهادهای سیاستبخش ۀمیان هم»

 «های متنوع و گاه متضاد پرهیز شودها و سیاستگیریهماهنگی کاملی شکل گیرد و از موضع

 .(39: 1931، نشینشیخ )قربانی

ها از بر مبنای الگوگیری این انقالب ،به این رخدادهانسبتاست اصولی ایران ازآنجاکه سی

های نفوذ ریزی شده بود، رقابتی مهم میان ایران و ترکیه برای تحکیم پایهانقالب اسالمی پی

تا پیش از بحران  های انقالبی و نوظهور شکل گرفت.ایدئولوژیک و استراتژیکشان در دولت

 این بروز به ایران در رابطه با مصر و تونس داشت.نسبتتری روند پیشرویانه سوریه، دولت ترکیه
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محمد مُرسی  ،بروز کرد که در آن 2112حزب عدالت و توسعه در سال  ۀامر، در چهارمین کنگر

های مصر و اردوغان چند ماه بعد از پیروزی انقالب و راشدالغنوشی حضور داشتند. همچنین

در ترکیه مدلی از دمکراسی مبتنی بر » دو کشور داشت و تصریح کرد:سفری به این  ،تونس

توانند با هم سازگار سکوالریسم وجود دارد. تونس اثبات خواهد کرد دمکراسی و اسالم می

  .(1: 1931شهریور21، شرق ۀ)روزنام «باشند

کیل تصریح بر تشنداشتن به دلیل  ،مصر و تونسروابط ایران با باوجود آنچه گفته شد، 

 کهناچن رو به سردی گرایید. ،حکومت دینی و سیاست خارجی غیرانقالبی در قبال غرب

اما آن را  ،کنیمدانیم و از آن حمایت میرچه انقالب ایران را انقالب بزرگ میگ» گفت: غنوشی

دانیم. انقالب ایران را نباید تنهاالگوی تغییر پنداشت. الگوهای تغییر بسیاری وجود الگو نمی

  .(19: 1931، )ذوالفقاری «ای باید الگوی متناسب خویش را بیابدارد و هر جامعهد

در سال  وقوع بحران سوریه درمورد مصر نمود بیشتری داشت. پس از ،سرد ۀرابط این

از مخالفان حکومت بشار اسد پشتیبانی و  ،زبان با ترکیههم ،ریاست مُرسیبا مصر  دولت ،2111

در سفر به ایران برای شرکت در اجالس  محمد مُرسی ،ه همین دلیلخواهان سقوط او بود. ب

اش را بیان کرد که این موضع ستیزانهصراحت مواضع سوریهبه ،1931در سال  سران عدم تعهد

مجلس رئیس الملل مشاور امور بین، االسالمطوری که حسین شیخ؛ انتقاد ایران را برانگیخت

، ایران ۀ)روزنام «موضع مُرسی درخصوص سوریه شخصی بود» :گفت برای توجیه این مواضع ،ایران

 .(9: 1931شهریور11

ر داد و آن برآمدن گروه تروریستی و تکفیری داعش از این موازنه را تغیی مهم یرخداد ،اما

کلیدی روایت شورش آنها علیه سوریه  ۀجنب»بنیادگرایانی که ؛ میان براندازان دولت سوریه بود

 ,Tamimi) «ای صفوی با محوریت ایران استحکومت فرقه عنوانبهب مخالف قط تعریف، و عراق

و النصره،  الحرتروریستی سوریه مانند جیشهای با ظهور داعش در کنار دیگر جریان. (2014 :5

اش در ستیزانههای سوریههمچنان به سیاستیا که شد گرفتار  یدولت ترکیه در پارادکس

ای است یا به مقابله با تروریسم در ویت و رشد تروریسم منطقهتقسبب منطقه ادامه دهد که 

ترکیه  ،اما تقویت دولت مستقر سوریه را در پی داشت. ،طور طبیعیبهخاورمیانه برخیزد که 

راحتی به تجهیز و پشتیبانی بهتا  های معارض سوریه گشودخود را به روی تروریستمرزهای 

 خود بپردازند.

اش را نیز که منافع ملی ،ای ترکیه را تأمین نکردنافع منطقهاین سیاست نه فقط م 

کردهای سوریه کنترل مناطقی از شمال » زیرا با وقوع بحران در سوریه، ؛دادالشعاع قرار تحت

 به کار پیمان با پ.ک.ک ترکیه تأسیس کردند. اینو جریانی همگرفتند آن کشور را به دست 
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پایگاهی برای حمله به ترکیه  عنوانبهاز شمال سوریه  ،آینده که درداد پ.ک.ک این امکان را 

رو و دمکرات که گرای میانهشد بلوک اسالمسبب این رویکرد  .(Sevi, 2014 :4) «استفاده کند

از ای بندی منطقهزیرا جبهه؛ شود یزودی متالشبه ،گیری آن بوداردوغان در آرزوی شکل

مخالف سوریه تقسیم -موافق ۀگاندوبه  ،رو و اسالم ارتجاعینهاسالم میا، اسالم انقالبی ۀگانسه

 ۀترکیه سیاست امنیتی خود را بر مبنای تقابل با جبهبندی این بود که علت این تقسیم د.ش

عربستان سعودی و  کهشیعه بود -سنّی ۀکه در راستای تقابل دوگانکرد مقاومت تعریف 

گرایان جریان اسالم ،کنند. بدین ترتیبت میهای بنیادگرای تکفیری بر آن محور حرکگروه

به بازی  ،شورشیان با دولت مرکزی ۀمنازع»بنیادگرایان مرتجع هضم گردید و  ۀبهرو در جمیانه

 .(Tamimi, 2014 :6) «بست قفل شده استبا حاصل جمع صفر تبدیل شد که در بن

ای ین متحد منطقهترممثابه مهبهط دولت مُرسی ، سقوآنچه این فروپاشی را تسریع کرد

و از  مصر خواندجمهور رئیسکه اردوغان همچنان وی را چناند. بوترکیه  ۀدولت عدالت و توسع

، انگارانها پرهیز از رویکرد سازهدولت ایران باما  ؛سیسی پرهیز کردپذیرش رسمی دولت ال

راسم تحلیف السیسی را به م ،وزارت امور خارجه آفریقایی عربی معاون، عبدالهیان حسین امیر

های مشترکی در قبال امنیت مصر و ایران یکی است و دیدگاه» عبدالهیان گفت: فرستاد. امیر

سوریه وجود دارد. تهران، مصر قدرتمند را همان ایران قدرتمند و امنیت آن را امنیت ایران 

ی است. ما نتایج اقتصاد ۀها ازجمله درزمینزمینه ۀبرادر در هم کمک به مصرِ ۀداند و آمادمی

، ایران ۀ)روزنام «دانیمامنیت و ثبات در خاورمیانه می ۀانتخابات ریاست جمهوری در مصر را نشان

 .(9: 1939خرداد21

بدین ای منطبق با مکتب کپنهاگ است. امنیت منطقه ۀمتقنی بر اید ۀنشان ،این مواضع

کند که هور میبخشی ظدتمثابه عامل وحبهمقابله با گسترش تروریسم در سوریه  ،ترتیب

های کالمی و و کنششود میخاورمیانه تلقی  ۀهای منطقر دولتامنیتی بیشت ۀلئمس

شد نقش مسئله سبب دهد. همین سو سوق میبداندیپلماتیک دولتمردان این کشورها را 

خصوص به ای دولت سوریه و پشتیبان مخالفانشترین دشمن منطقهمهم عنوانبهترکیه 

گرفتن قدرت رژیم کمدست ،اشتباه بزرگ ترکیه» شدت کاهش یابد.به، های تکفیریتروریست

ت گرفتن قدرکمدست در سوریه و ]نظامی[ المللی به دخالتبین ۀمیلی جامعبی، سوریه مستقر

 .(Sevi, 2014 :5) «بود شورش به دراختیارگرفتن رهبرینسبت های رادیکالگروه

دولت ایران در مقابله  ۀنقش مهم و سازندای مستقل منطقه، به هبسیاری از دولت ،در مقابل

ها را نزدیکی این دولتموجبات  کردند. این کار،تحسین آن را و  ای توجهبا تروریسم منطقه

 تر و ازبحران سوریه نیز به ایران نزدیک ۀزمینضع مصر و تونس درموا ،فراهم آورد. بر این مبنا
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المسلمین، با رویکرد دولت السیسی در مصر، برخالف دولت اخوانهم  ن،بنابرایترکیه دورتر شد. 

ایران در قبال از  تری نزدیکیهاسیاست ای خاورمیانه نگریست وتری به مسائل منطقهعرفی

به رهبری حزب سکوالر  ،دولت جدید تونسو هم نشان داد های خاورمیانه ازجمله سوریه بحران

النهضه را شکست دهد، با  حزب توانست 2114پارلمانی سال ه در انتخابات ندای تونس ک

در مواضع دستگاه  گیری،. این موضعموضع گرفتای وقایع منطقه در برابر بیشتری بینیواقع

 ؛به مقابله با تروریسم و دفاع از موجودیت دولت سوریه نمود یافته استنسبتدیپلماسی تونس 

ابله با وگویی ضمن تأکید بر مقدر گفت ،دید تونسدولت ج ۀای که وزیر امور خارجبه گونه

 امری قطعی است و تنها زمانِ ،سوریه و تونس سرگیری روابطاز» گفت: های سوریهتروریست

 .(13940105000021 کد، خاورمیانه ۀحوز، المللگروه بین، 1931مرداد4، )خبرگزاری فارس «مناسب مطرح است

 

 گیرینتیجه
 بیداری تحوالت قبال در ترکیه و ایران هایدولت رویکرد ایسهمقای بررسی ،پژوهش سؤال

 بحز رهبری به ترکیه رویکرد که است این پژوهش استدالل است. تونس و مصر در اسالمی

 که دهد شکل خاورمیانه ۀمنطق در جدید سیاسی بلوک نوعی که است این توسعه و عدالت

 سیاسی جایگاه تقلیل ولی دریابد؛ نیز را یاسالم جوامع اقبال غرب، حمایت از برخورداری ضمن

 تروریستی هایگروه ظهور و انتخابات( ۀنتیج )در تونس و کودتا( طریق )از مصر در گرایاناسالم

 رویکرد که است حالی در این شد. رکیهت دیپلماسی انفعال سبب ،عراق و سوریه در یتکفیر

 ایران مرزهای از خارج به امنیتی داتتهدی انتقال به که استراتژیک عمق افزایش بر مبنی ایران

 اجماع توانسته ،ایمنطقه امنیتی ۀلئمس ثابهمبه تروریسم با مبارزه بر تأکید با ،شد منتج

 بیابد. تونس و مصر ازجمله آفریقا شمال و خاورمیانه هایدولت میان در بیشتری

. دولت ترکیه با بررسی کردانگاری رویکرد سازهتوان بر اساس را می هترکی رویکرد ،درواقع

گرایان دهی به اسالماقدام به جهت ،مذهبجوامع سنّی مشترک تاریخ وتوجه به فرهنگ 

مدلی از  ۀو ارائ مذهبیترکیه با مشترکات گمان شد  ،در ابتدا .دکرمستظهر به بیداری اسالمی 

اما ؛ رها داردیی بیشتری در جذب این کشوتوانا، دمکراسیمتمایل به لیبرالگرایی اسالم

 ،رسی پس از سقوط وی در مصرحمایت سرسختانه از مُو  در مخالفت با سوریهآن  گراییافراط

زدایی مبتنی بر تنش ایران دیپلماتیکدر مقابل، استراتژی . کردرا تضعیف آن جایگاه ژئوپلتیک 

 طلبی( و)صلح جلوگیری از بروز جنگ در منطقه ،گرایی()منطقه و حفظ روابط با همسایگان

که داد  به آن این امکان را ،طلبی()استقالل ور سیاسی و نظامی نیروهای بیگانهمخالفت با حض

 ایفا کند. اینقش روزافزون و مثبتی در تحوالت منطقه
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ت جمهوری قو عنوانبهآمیز ساالری دینی و گردش قدرت مسالمتمردم ،در این راهبرد

های دولتایران با  و سیاسی بیشتر د روابط اقتصادیدر کنار تالش گسترده برای رش ،اسالمی

در را ایران  توان پتانسیلمی ،بنابراین ه به امنیت چندبُعدی دارد.از توج نشان ،منطقه

ی در عین سازگاری ساالرالگویی از مردم ۀگونه برشمرد: ارائ آفرینی در مصر و تونس ایننقش

 ۀو مبارزهای آزاد دسترسی به آب، اسالمیگسترده در راستای وحدت  هایتالش، با اسالم

ند از: تشابه اعبارت های ترکیه در این راستاپتانسیل ،. در مقابلمستمر و پیگیر با تروریسم

 .نزدیکی به غرب اخیر وهای رشد اقتصادی در سال، مذهبی

ی هاگرایان در دولتیابی اسالمقدرت توان به تبیین این نکته پرداخت کهمی ،درنهایت

 ۀبه افزایش قدرت جبهبلکه  ،شودای ایران نمیافزایش قدرت منطقهسبب تنها نه ،مذهبسنّی

 ۀاز سای ،گرایی سنّیزیرا اسالم؛ خواهد شد منجر مذهبی ییاگربنیادکار عربی و سازش

به تقابل با صهیونیسم و  آنکهشود و بیش از بنیادگرایی دینی به رهبری عربستان خارج نمی

استقرار  ،دهد. به همین دلیلا هدف قرار میغرب بیندیشد، جریان مقاومت ر استعمار

 ،ایتحوالت منطقه دربارۀبینی آنان به دلیل واقع ،مذهبهای سنّیکشورهای عرفی در تحکوم

با توجه  ،گردد. بنابراینای و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران میافزایش قدرت منطقهسبب 

در قبال تحوالت  امنیت چندبُعدی رویکردهای جدید مصر و تونس، تبه گرایش سکوالر دول

ازپیش ، بیشاقتصادی و محیط زیست ۀمنطقه و تأکید بر وجوه مختلف امنیت ازجمله توسع

 شود.مؤثر واقع می

 

 منابع

 فارسیالف( 

 ،خارجیسیاست  ۀنامفصل ،"تاملی بر مبانی و فرهنگ مکتب کپنهاگ" (1911) اهللنبی ،ابراهیمی. 1

 .2 ۀ، شمار21سال 

پژوهش حقوق و سیاست،  ۀنام، فصل"پخش و بازتاب انقالب اسالمی ۀنظری"( 1912) ابراهیم ،برزگر. 2

 .1 ۀ، شمار4سال 

 ،"هاها و فرصتانقالب اسالمی و بیداری اسالمی جهان اسالم: چالش"( 1932) جواد ،جمالی. 9

 .99 ۀشمار ،مطالعات انقالب اسالمی ۀنامفصل

 ،جوارل هموَروابط خارجی جمهوری اسالمی ایران و دُ (1932) محمدجعفر ،ارجمندجوادی. 1

 تهران: میزان.

 

 



 1931 بهار، 1، شماره 1دوره  های معاصر انقالب اسالمی،پژوهش   111

 

 

اسداهلل اطهری، سید  ۀترجم، "های تاریخی روابط ایران و ترکیهریشه" (1914) کوگهان ،سایاچتین. 4

 .9و  2ی هاشماره ،19، سال مطالعات خاورمیانه ۀنامفصل

اخیر و پیامدهای آن برای  ۀل در دهتحوالت روابط ترکیه و اسرایی" (1931امیرمحمد) ،فییوسحاجی. 1

 .2 ۀ، شمار9، سال سیاست خارجی ۀنامفصل، "ایران

 ۀنامفصل، "اسالمیروابط ایران و عثمانی به مثابه الگوی روابط شرقی" (1911) رضا ،دهقانی. 1

 .11 ۀ، شمارفرهنگ

، ایهای منطقهپژوهش ۀنامفصل، "بازخوانی اسالم سیاسی در تونس" (1931) محمد ،ذوالفقاری. 1

 .1 ۀشمار

 ۀنامفصل، "بیداری اسالمی در شمال آفریقا؛ وضعیت قدیم و جدید" (1931) مرتضی ،شیرودی. 3

 .91 ۀشمار ،تقریب ۀاندیش

مکتب های ها و کاستیاصول و مبانی تحلیل امنیت)یافته" (1911) حسین ،نژادعصاریان. 11

 .11و  13ی هاشماره ،نگرش راهبردی ۀنامماه، "کپنهاگ(

رفتار کشور ترکیه در  ۀگرایانوقوع انقالب اسالمی و تحلیل برساخت" (1932) علی ،حسینیعلی. 11

 .91 ۀشمار ،مطالعات انقالب اسالمی ۀنامفصل، "قبال جمهوری اسالمی ایران

مطالعات انقالب  ۀنامصلف، "نبش بیداری اسالمیشناسی فکری ججریان" (1932) یحیی ،فوزی. 12

 .99 ۀشمار ،اسالمی

 تهران: میزان. ، چاپ چهارم،المللاصول روابط بین (1931) فرهاد ،قاسمی. 19

ها و بیداری اسالمی و دستگاه دیپلماسی ایران: فرصت" (1931) ارسالن ،نشینشیخقربانی. 11

 .21 ۀ، شمارمیمطالعات انقالب اسال ۀنامفصل، "تهدیدها

 تهران: سمت. ،چاپ ششم ،ها و رویکردهاالملل نظریهروابط بین (1931) سیدعبدالعلی ،قوام. 14

هسته ای ایران با نگاهی به مکتب  ۀاهداف آمریکا از امنیتی کردن پروند" (1931) سجاد ،محسنی. 11

 .9 ۀ، شمار24، سال سیاست خارجی ۀنامفصل، "کپنهاگ

 تهران: سمت. ، چاپ هشتم،المللهای روابط بینتحول در نظریه (1932) راحمی ،مشیرزاده. 11

، "انقالب اسالمی ایران و تأثیر آن بر اسالم سیاسی ترکیه" (1911) سیدمرتضی ،مفیدنژاد. 11

 .21و  21های شماره؛ رهاورد ۀنامفصل

، مطالعات انقالب اسالمی ۀنامفصل، "مصر، بیداری اسالمی و الگوی ایران" (1931) امیر ،نورانی. 13

 .21 ۀشمار

بیداری اسالمی و گفتمان انقالب  ۀتعامل دوسوی ۀسناریوهای آیند" (1932) محمدجواد ،هراتی. 21

 .99 ۀ؛ شمارات انقالب اسالمیمطالع ۀنامفصل، "اسالمی ایران

 

 انگلیسیب( 



  111...  ؛اسالمیبیداری  جریانهای امنیتی ایران و ترکیه در قابتر

 

 

21. Sevi, Semra (2014) "Turkey's twists and turns on Syria", Middle East Review 

of International Affairs, Vol. 18, No. 1. 

22. Tamimi, Aymenn (2014) "Sunny opposition to the Islamic state", Middle East 

Review of International Affairs, Vol. 18, No. 3. 


