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چکیـده
روابط ایران و ترکیه همواره ترکیبی از رقابت و همکاری ،ولی باثبات بوده است .اغلب  ،دلیب
این ماهیت متعارض ،وضعیت ژئوپلیتیک متفاوت دو کشور قلمداد شده ،ولی همزمان ،ژئواکونومی
نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است .در طول سالهای اخیر ،با توجه به نیازهبای متییبر دو
کشور و تالش برای دستیابی به توسعه اقتصادی ،ابعاد جدیدی در روابط دو کشور بروز یافتبه کبه
برخی منافع همکاریهای دوجانبه را تقویت کرده و از تشدید رقابت کاسته اسبت .مقالبه حاضبر،
روابط دوجانبه ایران و ترکیه را در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه از منظر اقتصباد
سیاسی بررسی میکند .پرسش اساسی پژوهش این است که« :اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ایران
در مورد ترکیه چیست؟» و هدف ،آزمون این فرضیه اصلی است که «روابط بین ایبران و ترکیبه در
دهه اخیر تا حد زیادی مبتنیبر گسترش روابط اقتصادی بوده که بیشتر متأثر از حوزه انرژی بهویژه
گاز است و درعینحال برخالف ماهیت همکاری روابط اقتصادی ،روابط سیاسبی دو کشبور دارای
ماهیت رقابت منطقهای بوده است» .بر این اساس سه حوزه اولویتدار نامتقارن در روابط دو کشور
شام ژئوپلیتیک ،عام انرژی در روابط اقتصادی ،و اولویت گباز طبیعبی در رواببط اقتصبادی دو
کشور بیان میشوند و درنهایت ،مقاله به این جمعبندی میرسد که بسط و تقویت روابط دو کشور
در حوزه انرژی میتواند نقطه آغاز مطلوبی برای گسترش روابط دو کشبور در حوزههبای سیاسبی
موردعالقه مشترک نیز باشد.
 واژگان کلیدی:
ایران ،ترکیه ،سیاست خارجی ،اقتصاد سیاسی ،تجارت ،انرژی

مقدمه
روابط ایران و ترکیه همواره ترکیبی از رقابت و همکاری ،ولی باثبات بوده است .اغلبب،
دلیل این ماهیت متعارض ،وضعیت ژئوپلیتیک متفاوت دو کشور قلمداد شده ،ولی همزمبان،
ژئواکونومی نیز نقش مهمی در این زمینبه در گذشبته و حباا ایفبا کبرده اسبت & (Ünal

) .Ersoy, 2014بهلحاظ ژئوپلیتیک دو کشور در یک چهارراه حیاتی در منطقه اوراسیا قبرار
دارند و روابط سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی آنها ببا هبم و ببا سبایر کشبورهای ایبن منطقبه
شکلدهندة تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی این منطقه بوده و خواهد بود.
همچنین دو کشور ضمن نزدیکبی ببا دو قباره مهبم آسبیا و اروپبا در کنبار پبن منطقبه
جغرافیایی مهم و بیثبات خاورمیانه ،قفقاز ،بالکان آسیای میانه و منطقه تحت قبارهای آسبیای
جنوبی قرار دارند .روابط دو کشور ریشههای عمیق تاریخی ،فرهنگی ،و مذهبی دارد که عباملی
تعیینکننده در ماهیت روابط دو کشور است .هر دو کشور ،میراثدار امپراطوریهای هژمونیک
تاریخی هستند که همواره در طوا هم درحاا رقابت و درگیری بودهاند.
عالوهبر ابعاد سنتی روابط دو کشور و با وجود تضادهای ساختاری ،جنبههای جدیبدی در
طوا سااهای اخیر بروز یافته است که ناشی از نیازهای متغیر دو کشور بهموازات تبال

آنهبا

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و فناوریهای مدرن ببوده اسبت .برخبی منبافه هبمپوشبان،
همکاریهای میان دو کشور را تقویت کرده و از تشدید رقابتها کاسته اسبت؛ ازجملبه رواببط
اقتصادی درحااگستر

که تداوم و تقویت روابط سیاسی میان آنها را نیز تسهیل کرده اسبت.

اینکه روابط اقتصادی فزاینده چگونه توانسبته تبداوم همکاریهبای سیاسبی ایبران و ترکیبه را
تسهیل کند ،باید در دو سطح کالن و خرد تبیین شود .منظور از سطح خرد این است که بایبد
ماهیت و رویکرد سیاست خارجی دو کشور و جایگاه اقتصاد در آن را مورد توجبه قبرار داد .در
سطح کالن نیز باید به وابستگی متقابل اقتصادی میبان ایبران و ترکیبه در حوزههبای انبرژی،
حملونقل ،تجارت مناطق مرزی ،بحرانهای اقتصادی ،و روابط تجاری اشاره کرد.
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کرده است روابط دوجانبه ایران و ترکیه را از ساا  2002کبه زمبان

مقاله حاضر تال

روی کار آمدن حزب اسالمگرای عدالت و توسعه 1در ترکیه است ،از منظبر اقتصباد سیاسبی
بررسی کند .پرسش اصلی مقاله این است که« :اقتصاد سیاسی سیاسبت خبارجی منطقبهای
ایران در مورد ترکیه چیست و چگونه توضیح داده میشود؟» ببرای پاسبخ ببه ایبن پرسبش،
اصوا سیاست خارجی منطقهای ایران و جایگاه ترکیه در آن بررسی خواهد شد و سپس ببه
نحوه تأثیرگذاری ساختارهای اقتصاد سیاسی داخلی و ساختارهای اقتصاد سیاسی جهانی ببر
سیاست خارجی منطقهای ایران در مورد ترکیه پرداخته میشود .درواقه هدف از نگار

این

مقاله ،آزمون این فرضیه اصلی است که« :روابط بین ایبران و ترکیبه در دهبه اخیبر تبا حبد
زیادی مبتنیبر گستر

روابط اقتصادی بوده که این روابط بیشتر متأثر از رواببط در حبوزه

انرژی بهویژه گاز بوده است و درعینحاا برخالف ماهیت همکاری رواببط اقتصبادی ،رواببط
سیاسی دو کشور ماهیت رقابت ساختاری منطقهای داشته است».
 .5سیاست خارجی منطقهای ایران و جایگاه ترکیه در آن
براساس سند چشمانداز بیستساله ،سه حوزه منطقبه و همسبایگان ،دنیبای اسبالم ،و
جهان بهعنوان اولویت برای سیاست خارجی کشور تعیین شدهاند .در اولویت نخسبت ،ایبران
قصد دارد به قدرت نخست منطقه تبدیل شود .در اولویت دوم ،هدف ،الگوسازی الهبامبخبش
است و در اولویت سوم ،تعامل سازنده با جهان برای تأمین منابه الزم برای اولویبت نخسبت،
هدف است و همزیستی مسالمتآمیز ،تنشزدایی ،اعتمادسازی ،چندجانبهگرایی ،دیپلماسبی
فعاا و سازنده ،توسعهمحوری ،ظلمستیزی ،و حقطلبی ،اصولی هستند که از طریق آنها باید
شرایط امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی ،مشارکت سیاسی ،تمرکززدایی و تعامل
منطقهای تقویت شود و در سطح منطقهای ،سیاست خارجی ایران باید مبتنیبر همکاری ببا
کشورهایی باشد که با آنها دارای منافه مشترک است (عسگریان.)1111 ،
موقعیت تاریخی ب تمدنی ،ژئوپلیتیک ،و سیاسی ب امنیتی ایران در نظام امنیت منطقهای
و بینالمللی بهگونهای است که اتخاذ رویکردهای مختلفبی را در عملیباتی کبردن ایبن اصبوا
). Justice and Development Party (JDP) =Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP
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گریزناپذیر میکند .رویکردهای اصلی در منطقهگرایی سیاست خارجی ایران عبارتند از :رویکرد
جغرافیایی و ژئوپلیتیک ،رویکرد فرهنگی ب تاریخی ،رویکبرد ایبدئولوژیک و سیاسی بامنیتی ،و
رویکرد عملگرایانه که در طوا دهههای گذشته ،سیاست خارجی ایران در ایجباد تعبادا ببین
این رویکردها دچار چالش بوده است (برزگر.)1111 ،
برخی چالش اصلی سیاست خارجی ایران را ایجاد تعادا ببین دو عنصبر ژئوپلیتیبک و
ایدئولوژی میدانند ) ،(Ramezani, 2004عدهای از ضرورت تمرکبز ببر رویکبرد تباریخی ب
تمدنی (پهلبوان )1171 ،سبخن میگوینبد و گروهبی نیبز صبحبت از تعبادا ببین رویکبرد
ایدئولوژیک و عملگرایانه میکنند ) .(Karacusulu & Karakir, 2011درمجمبو از زمبان
پیروزی انقالب اسبالمی تباکنون سیاسبت خبارجی منطقبهای ایبران ترکیببی از مالحظبات
ایدئولوژیک ،ژئوپلیتیک ،و عملگرایانه بوده و سبه م لفبه دولت بملت ،هویبت ژئوپلیتیبک و
ایدئولوژی شیعی در منطقهگرایی سیاست خارجی ایران دارای اهمیت هستند.
با روی کار آمدن دولت اسالمگرای عدالت و توسعه ،رهیافت ترکیبه در خاورمیانبه تغییبر
کرد ( (Hentov, 2007و براساس راهبرد تبدیل شدن ببه ببازیگر پیشبرو در منطقبه ،گفتمبان
اسالم سیاسی و سیاست خارجی اقتصادمحور بهجای دیدگاه سبنتی امنیبتمحبور کمالیسبتی
شکل گرفت ) .(Bar, 2006همچنین آنکارا پیروی از راهبرد «به صفر رسباندن مشبکالت »1ببا
کشورهای همسایه ازجمله ایبران را در دسبتورکار خبود قبرار داد .ایبران نیبز ببا خرسبندی از
حاکمیت حزب اسالمگرای عدالت و توسعه ،ببرای بسبط رواببط سیاسبی ،اقتصبادی و امنیتبی
براساس زمینههای مشترک جدید و با مبنا قرار دادن جهتگیری عملگرایانه تال

کرده است

(Habibi, 2012; Sarıaslan, 2013; Ünal and Ersoy, 2014; Karacasulu and Aşkar
).Karakır, 2011

 .2ساختارهای ملی مؤثر بر سیاست خارجی ایران در مورد ترکیه
تعدادی از متغیرهای مختلف بهعنوان عوامل ملی تأثیرگذار ببر رواببط دو کشبور توسبط
نویسندگان مختلف شناسایی شدهاند .برخی جمعیت ،شهرنشبینی ،2آمبوز  ،نظبام سیاسبی،
. Zero Problems Policy with Neighbours
. Urbanization

1
2
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مذهب ،و فرهنگ را عوامل اصلی و همچنین نرخ بهره و تهاتر 1را دارای تبأثیر منفبی و میبزان
توسبعه صبنعتی ،تبورم و آمبوز

را دارای تبأثیر مرببت ارزیبابی کردهانبد (Karabulut and
2

) ،Shahinpour, 2013عدهای نیز نبرخ تولیبد ناخبالل ملبی واقعبی (Eidari & Hamidi,

) ،2012ژئوپلیتیببک ) ،(Erhan & Aydin, 2008قومیببت ،و موضببو امنیببت و تروریسببم
) ،(Heberturk Net, 2008ملبیگرایبی ) ،(Karal & Tavhi, 1988تفاوتهبای اجتمباعی بب
فرهنگببی ،مببذهب اصببلی ) (Ersoy, 2014و اختالفببات مببرزی را بببهعنوان عوامببل مبب ثر
برشمردهاند(.)1
 .9روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه
از ساا  2002در روابط اقتصادی بین ایران و ترکیه ظرفیتهای زیادی برای همکباری
بیشتر ایجاد شده است .براساس آمار رسمی در ساا  ،2002حجبم تجبارت ببین دو کشبور
 2/4میلیارد دالر بوده که این رقم در ساا  2011به  11میلیبارد دالر و در سباا  2012ببه
 22میلیارد دالر رسیده است( .)2تحریمهای امریکا و اتحادیه اروپا و کاهش درآمدهای نفتبی
ایران موجب شد این رقم در ساا  2011به کمتر از  15میلیارد دالر کاهش یاببد (حقپنباه،
 .)1112در پی سفرهای مقامات عالیرتبه دو کشور در ساا  ،2014پیشبینی مبیشبد ایبن
رقم تا آخر ساا  2015به  15میلیارد دالر برسد ) ،(Iran Daily, 2015ولی باوجود افزایش
تمایل جهانی به بسبط رواببط اقتصبادی و بهرهببرداری از فضبای ایجادشبده پبس از توافبق
هستهای ایران و غرب ،ترکیه بهدلیل سیاست خارجی خود در منطقه و اختالفاتش ببا ایبران
نتوانسته است موافقتنامه ترجیحی 1روابط بین دو کشور را که در ساا  2014امضا و از اوا
ژانویه  2015اجرایی شد و  15میلیارد دالر توسعه حجم روابط دو کشور را پیشبینی کبرده
بود ،تا پایان این ساا عملی کند .نتیجة اجرای این موافقتنامه که با خو بینی زیادی آغباز
شده بود ،این بود که حجم روابط تجاری دو کشور به رقم  1/7میلیبارد دالر تبا پایبان سباا

1

. Interest Rate and Exchange
. Real Per Capita GDPs
3
. Preferential Trade Agreement
2
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 2015برسد که حتی نسبت به رقم  11/7میلیارد دالری ساا  ،2014کاهش قابلتوجهی را
نشان میدهد ).(Cetinguelc, 2016
نمودار شماره ( .)1حجم صادرات و واردات ایران و ترکیه از سال 1991-4112

مهمترین دلیل روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ،نیاز ترکیه به انرژی و نیاز ایبران ببه
کاالهای صنعتی بوده است .طی دو ساا منتهی به ساا  ،2014بخش عمده واردات ایران از
ترکیه شامل طال ،فوالد ،منسوجات ،و کاالهای صنعتی ،و واردات ترکیه از ایبران شبامل گباز
طبیعی نفت زغااسنگ ،برق ،و پسته بوده است )1(.ترکیه سومین بازار واردات و صادرات ببه
ایران است و ایران ،جایگاه ششم در واردات و سوم در صادرات ترکیه را دارا است.

()4

در ساا  2015واردات ترکیه از ایران با  11درصد کاهش به  1/1میلیارد دالر رسبید و
میزان صادرات نیز با  5/7درصد کاهش به  1/17میلیارد دالر رسبید کبه ببا درنظبر گبرفتن
واردات  10میلیارد مترمکعبی گاز از ایران در ساا  ،2015نشبان میدهبد کبه ایبن موازنبه
بهضرر صادرات کاالهای ترکیهای بوده است )5(.این روند با توجه به آخرین آمار سباا 2011
همچنان سیر نزولی را نشان میدهد.
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جدول شماره ( .)1صادرات و واردات دوجانبه بین ایران و ترکیه

صادرات ترکیه (میلیارد
دالر)
واردات ترکیه (میلیارد
دالر)
ارز
میانگین

4111

4114

4112

4112

4112

*4111

1/51

1/12

4/11

1/11

1/17

1/44

12/41

11/17

10/11

1/11

1/10

1/50

11/05

21/11

14/57

11/71

1/77

2/14

-1/17

- 2/05

- 1/11

- 5/15-

- 2/41

-0/01

Source: Turkish Statistical Institute *January-April 2016

بهدلیل موازنه تجاری منفی ،ترکیه خواهان صادرات بیشتر کباال ببه ایبران اسبت ،ولبی
مشکل عمده در این زمینه اعماا تعرفه باالی گمرکی از سوی ایران و رقیب جدی کاالهبای
چینی است .این کشور همچنین خواستار گستر

گردشگری بین دو کشور است( .)1عالوهبر

مبادالت تجاری و بازرگانی ،از ساا  2010تعداد  1470شرکت ترکیبهای 1/1 ،میلیبارد دالر
در ایران سرمایهگذاری کردهاند ) (Cetinguelc, 2016و تا ساا  2011تعبداد  110شبرکت
ترکیهای در ایران و  1104شرکت ایرانی در ترکیبه فعالیبت تجباری داشبتهاند( .)7همچنبین
میزان سرمایهگذاری ترکیه در ایران از ساا  1111تبا سباا  2014ببه  1212میلیبون دالر
رسیده ،درحالیکه سرمایهگذاری ایبران در ترکیبه حبدود  101میلیبون دالر ببوده اسبت

()1

).(Cakirglu, 2014
اگرچه آمار نشان میدهد که روند توسعه روابط اقتصادی دو کشور به نفه هر دو طبرف
روبه گستر

بوده ،یک تجزیهوتحلیل دقیق نشاندهنده برخی ناکامیهای جبدی در رواببط

اقتصادی دو کشور است ) .(Kunu, 2016رشد سریه حجبم تجبارت ببین دو کشبور بیشبتر
ناشی از عادی شدن روابط دوجانبه و استفاده از ظرفیتهای خالی ،پس از یک دهه بحرانبی
بوده تا اجرای راهبردها و اقدامات جدید؛ برای مراا ،موافقتنامه تجاری ،پبس از  1سباا در
 2005امضا شد یا کمیسیون تجاری از  2001شرو شد(.)1
هنگامیکه آمار مربوط به روابط تجاری دو کشور را تجزیهوتحلیبل مبیکنبیم ببه ایبن
نتیجه میرسیم که روابط آنها بیشتر متکی بر منافه کوتاهمدت طرفین بوده تا منبافه ناشبی
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از همکاری درازمبدت و راهببردی و طبرفین بیشبتر در بخبش منعطبف تجبارت تمایبل ببه
همکاری داشتهاند و نه در عرصه غیرمنعطف سرمایهگذاری بلندمدت مستقیم .بر این اسباس
تنها تجارت بلندمدت و پایدار بین ایران و ترکیبه ،تجبارت گباز طبیعبی از طریبق لولبههای
انتقاا گاز و تجارت برق از طریق خطوط ارتباطی بوده و رواببط انبرژی ببین دو کشبور ،ببر
مجمو روابط تجاری سایه افکنده است؛ بنابراین تجارت انرژی ،جنبه مهم رواببط اقتصبادی
ایران و ترکیه است که در روابط اقتصادی دوجانبه ،نهتنها بهدلیل سهم آن در حجبم رواببط
تجاری ،بلکه بهدلیل اهمیت حیاتی راهبردی آن برای طبرفین ،تبأثیر بسبیار زیبادی داشبته
است ).)Serkan KÜNÜ Yrd, 2016
ترکیه یک کشور تشنه انرژی با اقتصاد روبهرشد است که منابه انرژی کافی بومی برای
تأمین مصارف داخلی نداشته و بهویژه از نداشتن منابه انرژی فسیلی رن میبرد ،درحالیکه
ایران از منابه وسیه هیدروکربنی برخوردار است ،اگرچه در امبر پباالیش و زیرسباختهبای
صنعتی مربوط به آن ،ضعفهایی دارد؛ بنابراین ،ایران نیاز شبدیدی ببه سبرمایه و تولیبدات
صنعتی در این بخش دارد و این نیازهای اقتصادی از طریبق فبرو

و درآمبد منبابه انبرژی

قابلتأمین است .این درحالی است کبه سبوخت و تولیبدات معبدنی ،بخبش قاببلتوجهی از
ساختار صادرات ایران را تشکیل میدهند.
در مجمو  ،فارغ از حوزه انرژی ،اگر نزدیکی جغرافیایی دو کشبور و سباختار اقتصبادی
مکمل آنها را با هم درنظر بگیریم ،ظرفیت مساعدی ببرای همکباریهبای بیشبتر اقتصبادی
وجود دارد .روابط انرژی دو کشور نیز تنها منحصر به لولههای انتقاا گاز نمیشود و ببه سبه
بخش لولههای انتقاا گاز طبیعی ،تجارت نفت ،و برق قابلتقسیم است.
 .4اولویت گاز در روابط انرژی دوجانبه
در زمینه انتقاا گباز طبیعبی ،رواببط ببین تهبران و آنکبارا نمونبه کباملی از ببازی ببا
حاصلجمه مربت 1و برد ب برد 2است .ترکیه قادر به تأمین تنهبا  1/7درصبد از مصبرف گباز

. Positive-Sum Game
. Win-Win Game
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ساالنه خود از طریق تولید داخلی بوده و بنابراین ،وابسته به تأمینکننبدگان خبارجی ماننبد
ایران است ) .(EPDK, 2012در ساا  ،2005واردات گاز ترکیه از ایبران تنهبا  4/2میلیبارد
متر مکعب بود ،اما در ساا  2011این مقدار به  1/2میلیارد متر مکعبب افبزایش یافبت کبه
حدود  11درصد کل واردات گاز ترکیه میشود که چیبزی حبدود  44میلیبارد متبر مکعبب
است ) .(EPDK, 31-32این رقم در ساا  2012به  11درصد ،در طوا سبااهبای  2011و
 2014به  20درصد ،و در ساا  2015به  11/2درصد رسید.

()10

نمودار شماره ( .)4سهم ایران از واردات گاز ترکیه (سال  4112به درصد)

اگرچه مقدار قابلتوجه تجارت گاز و هزینه نسببتاً پبایین آن ،دو م لفبه مهبم بهشبمار
میآیند ،ولی بهلحاظ قیمت ،گازی که ترکیه از ایران وارد میکند ،گرانقیمبتتبرین بخبش
واردات گاز این کشور است ) .(Altunsoy, 2013با وجود این واقعیت که قیمبت بباالی گباز
در بعد اقتصادی و حتی بالقوه سیاسبی آن ،ببرای ترکیبه وابسبتگی و چبالش جبدی ایجباد
میکند ،اما توسعه روابط گازی به دالیل مختلفی برای ترکیه اهمیت دارد ،که در ببین آنهبا،
ضرورتهای اقتصادی و راهبردی ،جایگاه ویژهای دارند.
بعد ضرورت اقتصادی ،شامل دو وجه است :نخست ،سهم قابلتوجه گاز بهعنوان منببه
تولید برق این کشور که متکی به سوختهای فسیلی است و گاز در این میبان ببا دارا ببودن
سهم  44/7درصدی در تولیبد ببرق ) )EPDK, 2012جایگباه مهمبی دارد .مشبکل ترکیبه،
محدودیت منابه بومی متعارف 1دردسترس بخش تولید برق است و تنها چباره ایبن کشبور،
. Conventional Resources

1
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تأمین منابه خارجی انرژی بوده و ایران بهدلیل نزدیکی جغرافیبایی ،امکبان ارتبباط زمینبی،
ظرفیت تولید باالی گاز طبیعی ،و تمایل شدید ببه تببدیل منبابه طبیعبی خبود ببه درآمبد
اقتصادی ،جزء منطقیترین انتخابهای ممکن است .براساس آمار ،ایران پس از روسبیه کبه
بیش از نیمبی از گباز ترکیبه را تبأمین میکنبد ،دارای جایگباه دوم ) (EIA, 2012اسبت و
بنابراین ترکیه به آن بهعنوان تأمینکننده باثبات درازمدت مینگرد و از این منظبر ،اهمیبت
تجارت گاز برای ترکیه بیشتر از ایران بهنظر میرسد.
بعد دوم ،مقدار مصرف باالی گاز در سایر بخشها از صنایه گرفتبه تبا مصبرف خبانگی
است ،بهگونهای که  52درصد گاز طبیعی در بخشهایی بهجز تولیبد ببرق مصبرف میشبود
) .(Dektmak, 2013در بعد صنعتی نیز گاز ایران نسبت به سایر منابه وارداتی گباز ترکیبه
ویژگیهایی فنی دارد که به نفه این کشور است .گاز ایران در بین  10کشور صادرکننده گاز
بهلحاظ کیفیت ،1در رتبه ششم و باالتر از گباز روسبیه قبرار دارد ) .(EIA, 2013ایبن آمبار
نشاندهندة اهمیت واردات گاز از ایران برای ترکیه و پیامدها و نگرانی از هرگونبه اخبالا در
این روند است .بهعالوه نیاز ترکیه به گاز وارداتی درحبااافزایش ببوده و ببر همبین اسباس،
وابستگی آنها به واردات آن از ایران نیز روبهفزونی است که با توجبه ببه سیاسبت دو کشبور
برای معقواسازی روابط در زمینه انرژی براساس عقالنیت اقتصادی و بازی مجمبو مرببت،
جای نگرانی جدی وجود ندارد ).(Aras and Polat, 2008: 508
دومین ضرورتی که موجب میشود ترکیه تجبارت گبازی خبود ببا ایبران را افبزایش دهبد،
ماهیتی استراتژیک دارد و آن ،نیاز ترکیبه ببه متنو سبازی منبابه واردات گباز خبود اسبت ،زیبرا
کشورهایی که بهطور کامل برای تأمین انرژی خود وابسته به واردات هسبتند ،درصبورت وابسبته
شدن به یبک کشبور خبار ببرای واردات ،ضبریب وابسبتگی و آسبیبپبذیری خبود را افبزایش
میدهند؛ بنابراین بهدلیل مصرف زیاد گاز ،هرگونه خطبر اخبالا در تبأمین منبابه مطمب ن بایبد
کاهش یابد و این مس له عنصر اولویتداری در جهتگیری سیاسبت خبارجی و اقبدام ترکیبه در
این زمینه است ) .(Barysch, 2007بهعبارت دیگر ،تأمین منبه انبرژی ببهعنبوان یبک موضبو
سیاست خارجی ،زمینه امنیتی شدن موضوعات مرتبط با انرژی را فراهم مبیکنبد (Victor and

. Calorific Value
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) .Yueh, 2010لذا عالوهبر اهمیت حفظ استانداردهای زندگی شبهروندان ،وابسبتگی ببه انبرژی،
نوعی ضعف راهبردی برای کشبورها در جهبان سیاسبت ایجباد مبیکنبد )(Shaffer, 2009؛ ببه
همین دلیبل کشبورهای واردکننبده انبرژی ،بخشبی از واردات خبود را ببه واردات گباز هرچنبد
گرانقیمتتر ،از منابه متنو تر اختصار میدهند ،و بر این اساس ،ترکیبه نیبز گباز را ببا قیمبت
باالتر از قیمت روسیه ،از ایران وارد میکند.
ضعف راهبردی آنکارا در برابر مسکو باعث شد که ترکیه در پی یافتن تبأمینکننبدگان
جدید انرژی باشد و ازآنجاکه ایران ،نزدیکترین کشور از لحاظ حملونقل به ترکیه ببود ،ببه
این منظور انتخاب شد .در ساا  2007دو یادداشت تفاهم بین طرفین امضا شد کبه یکبی از
آنها مربوط به ساخت خط لوله انتقاا گاز ،و دیگری مربوط به تأسیس یک شرکت مشبترک
برای انتقاا گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه ،سباخت سبه کارخانبه حرارتبی تولیبد ببرق ،و
توسعه بخشهایی از پروژه گازی پارس جنوبی توسط شرکت ملی انرژی ترکیه 1در ایبران در
ساا  2011بود .افتتاح خط انتقاا گاز تبریزبارزروم ،موجب افزایش تجبارت ببین دو کشبور
شد ).(The Economist, 2015
در حوزه تجارت نفت ،روابط دو کشور از سطح بسیار خوبی برخوردار است ،هرچنبد ببین
نسبت واردات نفت به واردات گاز ترکیه یک رابطه معکوس بین واردات از ایران و روسیه وجود
دارد و افزایش یکی ،باعث کاهش دیگری میشود .طی سه ساا گذشته افبزایش سبهم واردات
گاز ترکیه از ایران به کاهش سهم واردات نفت خام منجر شده است.(Esfahani et.al., 2013).
در سااهای اخیر بهسبب واردات فزایندة انرژی از ایران ،توازن تجارت بهضرر ترکیه بوده است،
بهگونهای که صادرات نفت ایران به ترکیه تأثیر مربتی بر تولید ناخالل ملی واقعی ایران داشته
است؛ البته هنوز بازارهای مالی به بلوغ الزم نرسیدهاند و برای رسیدن به بلوغ ،نیباز ببه زمبانی
طوالنی دارند ).(Esfahani, Mohaddes & Pesaran, 2013

)Turkey,s National Energy Company(TPAO
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نمودار شماره ( .)2سهم ایران از واردات نفت ترکیه (سال  4112به درصد)

با توجه به اینکه بین ایران و ترکیه خط لوله انتقاا نفت وجبود نبدارد ،صبادرات نفبت
ایران به این کشور بهوسیلة کشتیهای تانکر ،از طریق تنگه هرمز و با خطبر امنیتبی بباالیی
انجام میشود .ترکیه درصدد توسعه ترمیناا سیحان 1بهعنوان یبک مرکبز ثقبل 2منطقبهای
انرژی در کنار دریای مدیترانه است و قصد دارد تا پن ساا آینده ،ظرفیت تصفیه نفت خبام
خود را به دو برابر افزایش دهد که این امر ،نیاز ترکیه به نفبت خبام را ببه دو براببر خواهبد
رساند؛ بنابراین ،ایران نیز در فهرست انتخابهای با اولویت ترکیبه ببرای واردات نفبت خبام
باقی خواهد ماند .البته ایران با محدودیت ظرفیت تصفیه روبهرو بوده و تا حبد قاببلتبوجهی
به منابه خارجی بهویژه بنزین ،وابسته است .طی سااهای اخیر ،تال

شده اسبت ،ظرفیبت

تصفیه نفت خام در کشبور از طریبق بهببود و مدرنیزاسبیون صبنعت نفبت بباال ببرود ،ولبی
تحریمها سبب شدهاند که این مس له با مشکالت جدیای روبرو شود؛ بنابراین ،ایران بخبش
مهمی از نیاز خود به گازوئیل و بنزین را از طریق تصفیهخانههای ترکیه تبأمین میکنبد .ببا
تکمیل تصفیهخانههایی در آدانا ،1دریای مدیترانه ،ازمیر و دریای اژه ،حجم تجارت دو کشور
افزایش خواهد یافت.
در مورد تجارت برق ،حجم روابط دو کشور ،محدود و در مقایسه با روابط گاز و نفت خام،
کماهمیتتر است که انتظار میرود این وضعیت تغییر کند .در حاا حاضر دو خبط مواصبالتی،

1
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شبکههای برق ایران و ترکیه را به هم متصل میکند .یکی با ظرفیت  400کیلبووات در ترکیبه
به ایستگاه باسکوی 1و در ایران به خبوی ،و دیگبری ببا ظرفیبت  154کیلبووات در ترکیبه ببه
دوگبیازیت 2و در ایران به بازرگان ،متصل است که هر دو خبط درحباا بهبرهببرداری هسبتند
) .(Teiaș, 2013واردات برق ترکیه از ایران در ساا  2011به میزان  1074/5GWhببوده کبه
در ساا  2014به  150GWhکاهش یافته است ).(Çakiroǧlu, 2014
شرکت برق ترکیه 1اعالم کرده است ،قصد دارد با بهبود زیرساختهای خود و افبزایش
صادرات و واردات برق با کشورهای همسایه به پبل ارتبباطی ببرق در منطقبه تببدیل شبود
) .(Teiaş, 2012ایران نیز قصد دارد با یک برنامهریزی راهبردی و بهعنوان بخش حمایتی از
اهداف سیاست خارجیا  ،با اضافه کردن ساالنه  5000مگاوات به ظرفیت تولید برق خود،
به یک تأمینکنندة عمده برق در منطقه تبدیل شود ) (Press TV, April 4, 2012تا منابه
طبیعیا

را به قدرت اقتصادی خود در رابطه با ترکیه تبدیل کند.

لذا در ژئوپلیتیک انرژی ،رابطه ایران و ترکیه بهعنوان پل ارتبباطی ببین کشبورهای ببا
منابه انرژی غنی و اقتصادهای تشنه انرژی ،نقش محوری دارد .هرچند ایران بهدلیل شبرایط
حاکم بر روابط سیاسبی خبود در سبطح ببینالمللبی ،ببرای انتقباا منبابه انبرژی خبود ببا
انتخابهای محدودی روبهرو است و ترکیه بهعنوان یک کشور انتقالی ،جبزء ایبن انتخابهبا
است )(Öğütçü, 2010؛ بنابراین ،برای تهران ،ایجاد و تقویت روابط انرژی ببا ترکیبه تقریبباً
یک الزام بهشمار میآید ) ،(Winrow, 2004زیرا  10درصد کل گاز صادراتی ایران از طریبق
ترکیه صادر میشود ) (CBoI, 2013و با درنظر گرفتن اینکبه ببیش از  14درصبد صبادرات
ایران در حوزه سوخت و تولیدات معدنی ازجمله نفت و گاز اسبت ،یکبی از مهمتبرین منبابه
تأمینکننده درآمد اقتصادی ایران است ) .(WTO, 2013ایران بهدلیل اتکا به نفت ببهعنوان
نخستین تأمینکننده و دومین منبه گاز ترکیه ) (Babali, 2012یک کشور راهبردی ببرای
اقتصاد سیاسی این کشور محسوب میشود و میتواند گاهی اوقات از ایبن وابسبتگی ترکیبه
بهعنوان ابزار سیاست خارجی بهمرابه سیاست دفاعی بدون اسلحه استفاده کند .جریبان گباز
1
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نیز همچنان منبعی برای تنش با ایران محسوب شده و ترکیه بارهبا ادعبا نمبوده کبه ایبران
موافقتنامه موجود را نقض کرده است ).(BABALİ, 2012
بنابراین با درنظر گرفتن مالحظات مورداشاره درباره روابط اقتصادی دوجانبه بین ایران
و ترکیه که با محوریت گباز طبیعبی در رواببط انبرژی و محوریبت رواببط انبرژی در رواببط
اقتصادی دو کشور استمرار دارد ،دورنمای روابط سودآوری برای طرفین کبه موجبب رواببط
اقتصادی پایدار دوجانبه میشود ،بهچشم میخورد .سفرهای اخیر رؤسای جمهور دو کشبور،
افق جدیدی از روابط روبهگستر

دو کشور را بهنمایش گذاشت .طبرفین ضبمن تأکیبد ببر

پیشینه ،عالیق و ویژگیهای مشبترک تباریخی تأکیبد کردنبد ،دو کشبور ببا برخبورداری از
سببواحل طببوالنی ،اسببتقرار در حببوزه اسببتراتژیک جهببانی ،و موقعیببت ژئوپلیتیببک خببود در
حملونقل دریایی و اقتصاد سیاسی ،نقش مهمی در تحوالت منطقه بازی میکنند .همچنین
طرفین ضمن تأکید بر ضرورت اتصاا دریای خزر به حوزه دریای سیاه و مدیترانه ببا خلبی
فارس و دریبای عمبان ،خواسبتار اتصباا منباطق و حوزههبای تجباری دو کشبور از طریبق
شبباهراههای دریببایی و ریلببی ش بدند .همچنببین تصببمیم گرفتنببد از فعالیتهببای سببازمان
همکاریهای اقتصادی اکو حمایت کرده و همکاریهای کشبورهای عضبو را از طریبق گبروه
افراد برجسته 1و موافقتنامه تجاری اکو 2تعمیق کنند .توافق دیگر ،فرو
گستر

گباز ببه ترکیبه و

جهانگردی بود .با توجه به حجم و تعبداد گردشبگران ایرانبی کبه ببه ترکیبه سبفر

میکنند ،ایران از سرمایهگذاران ترک خواست که در امر هتلسازی در ایران شرکت کننبد و
تسهیالت و امکانات الزم در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
درمجمو  ،مشکل اساسی در روابط اقتصادی دوجانبه ،عدم توفیق در ایجاد یک رابطبه
نظاممند درازمدت است ،زیرا نوعی شکاف عمیبق و عبدم تبوازن ببین صبادرات و واردات دو
کشور وجود دارد و ترکیه ،بهویژه در صنایه باالدستی و پاییندستی انرژی ،بهاندازه کبافی در
ایران سرمایهگذاری مستقیم انجام نداده است .اگرچه این پیشبینی وجبود دارد کبه رواببط
اقتصادی و تجاری دو کشور ،با حلوفصل نهایی موضو هستهای ایران و رفه تحبریمهبا ،تبا

). Eminent Persons Group (EPG
). Economic Cooperatopn Organization's Trade Agreement (ECOTA

1
2
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میزان  100میلیارد دالر در ساا افبزایش یاببد ،ولبی ببهدلیبل وجبود تنشهبای سیاسبی و
رقابتهای منطقهای ،روابط دو کشور همچنان شکننده خواهد بود.
 .2تأثیر ساختارهای منطقهای و جهانی بر سیاست خارجی ایران در مورد ترکیه
 .2-1تأثیر کشورهای ابرقدرت
در دورههبای مختلبف تباریخی ،هریبک از دو کشبور ایبران و ترکیبه تحبت تبأثیر بببازی
ابرقدرتها نقشهای مختلفی را بهنفه و یا بهضرر یکدیگر ایفا کردهاند .با تبداوم و بباال گبرفتن
منازعه ایران و امریکا در سطح بینالمللی و منطقهای ،امریکا از بسط مبدا سبکوالر ترکیبه در
جهان اسالم در برابر مدا جمهوری اسالمی حمایت کرده است .همچنین دولت امریکبا ضبمن
ایجاد موانه جدی در طرحهای گازی و نفتی منطقهای ،به طرفداری از ترکیه پرداخته (Özcan

) and Özdamar, 2009که خود ،منجر به نزدیکتر شدن ایران به روسبیه و چبین ببهعنبوان
سایر قدرتهای جهانی شده است )(Aras & Özbay, 2008؛ همچنین عواملی مانند عضبویت
ترکیه در ناتو و دسترسی به فناوری و قدرت سختافزاری نظامی امریکا ،بهرهمنبدی از امنیبت
ناشی از چتر هستهای امریکا ،حمایت مستقیم و غیرمستقیم مالی امریکا از طریق سازمانهبای
بینالمللی مالی و پولی بهویژه در دوران بحران مالی ،و اشتراک منافه با امریکا در مورد سوریه،
سبب شده است که ترکیه روابط با امریکا را در سطح مطلوبی حفظ کند.
 .2-4جنگ دوم خلیج فارس
جنگ دوم خلی فارس موجب بهبود روابط ایران و ترکیه شد .اگرچه اقبدام امریکبا در
شکست دادن طالبان و سرنگونی رژیم صدام برای ایران اموری مربت تلقبی مبیشبد ،لبیکن
حضور امریکا در همسایگی ایران ،خود تهدیدی جدیتر بهشمار میآید .ترکیه نیبز ببهدلیبل
مخالفت پارلمان این کشور با دراختیار گذاشتن پایگاههای نظامیا

برای حمله ببه عبراق و

فشار افکار عمومی در وضعیتی قرار گرفت که مجبور شبد اتحباد نظبامی خبود ببا امریکبا را
نادیده بگیرد ) .(Ozdamar & Taydas, 2010هر دو کشور نیز نگران بودند که تجزیه عراق
باعث برانگیخته شدن کردهای دو کشور برای استقالاخواهی شود.

اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه 535 /

 .2-2تحریمهای بینالمللی و یکجانبه علیه ایران
با بحرانی شدن مس له هستهای و پس از ارجا پرونده ایران به شورای امنیت سبازمان
ملل و اعماا تحریمها ،هرچند ایران موفق شد تا حدی تحریمهبای اعمبااشبده یکجانببه و
بینالمللی را دور بزند ،لیکن تحریمهای هوشمند 1مرببوط ببه فبرو

نفبت ایبران و واردات

بنزین در ساا  2010موجب شبد کبه بانبک مرکبزی و سبایر نهادهبای ملبی ببرای انجبام
جابهجاییهای مالی خود با مشکالت جدی روبهرو شبوند .رواببط دوجانببه تجباری ایبران و
ترکیه نیز بهطور جدی آسیب دید .در طوا سااهای  2011و  2012صادرات نفت ایران ببه
ترکیه بیش از  25درصد کاهش یافت ) (EIA, 2012و ترکیه ببا توجبه ببه دشبواری یبافتن
منبه واردات نفت جدید ،تال

کرد از طریق مذاکره با امریکا راهحلی پیدا کنبد (Hurriyet

)Daily News, 2013؛ درنتیجه کنگره امریکا در ساا  2012با طرح مصبوبهای ترکیبه را از
تحریمهای نفتی ایران مسترنی کرد ) .(Katzman, 2014همچنین ترکیه مبالغ مرببوط ببه
خرید انرژی از ایران را از طریق بانک دولتی هاا بنک 2بهصبورت طبال پرداخبت کبرد .ایبن
بانک همچنین بخشی از بدهی های مالی هند بابت خرید نفت را به ایران منتقبل کبرد و ببه
همین دلیل در ساا  2011در فهرست تحریمهای امریکا قرار گرفبت( .)11ببا اعمباا تحبریم
سوئیفت 1بانکی علیه ایران ،ترکیه بهدنباا تبدیل شدن به یک مرکز مبالی در منطقبه ببرای
ایفای نقش میانجی در نقلوانتقاالت مالی مربوط به خرید نفت ایران بود کبه ببیش از 100
میلیارد دالر در کشورهای مختلف برآورد میشود.
همچنین اعماا تحریمها علیه ایبران اهمیبت ترکیبه را ببرای تجبارت خبارجی ایبران
افزایش داد .در پن ساا گذشته حجم روابط اقتصادی و تجاری دو کشور به باالترین سبطح
خود رسید که تالشی برای دور زدن تحریمها بهویژه ببرای واردات کاالهبا و مبواد موردنیباز
کشور بود .این مس له باعث هشدار دادن امریکا به شرکتهای ترکیبهای مبنبیببر از دسبت
دادن بازار امریکا شد .ترکیه از اعماا تحریمهای یکجانبه امریکا و اتحادیه اروپبا علیبه ایبران
سر باز زده ،ولی همزمان برای پیروی از تحریمهای اعمااشده توسط سبازمان ملبل متحبد،
ابراز تمایل کرده است.
1
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اعماا فشارهای امریکا مشکالتی برای اجرای برخبی موافقبتنامبههای ببین دو کشبور
ایجاد کرد .اجرای موافقتنامبه  2007همکاریهبای دو کشبور در بخبش انبرژی ،پیشبرفت
قابلتوجهی نداشته است .همچنین در ساا  ،2012شرکتهای نفتی ترکیبهای خریبد نفبت
خود از ایران را کاهش دادند ،تعداد گردشگران ایرانبی بازدیدکننبده از ترکیبه کبه در سباا
 2012دومیلیببونودویسببتهببزار نفببر بببود ،در سبباا  ،2011چهببل درصببد کبباهش یافببت و
همکاریهای امنیتی و مرزی دو کشور و رفبتوآمبدهای دیپلماتیبک نیبز افبت چشبمگیری
داشته است (حقپناه.)14 :1112 ،
 .2-2برنامه هستهای ایران
ترکیه در مورد برنامه هستهای ایران ،سیاست دوگانهای داشته است؛ ازیکسو ببهدلیبل
نگرانیهای امنیتی ،از افزایش بالقوه قدرت و نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه بیمناک ببوده و
سیاستش در این زمینه ،مبتنیبر مخالفت با گستر

سالحهای هسبتهای و ضبرورت ایجباد

منطقه عاری از سالحهای هستهای و خله سالح اسرائیل است ،و از سوی دیگبر ،از انتقباد از
برنامه هستهای ایران بهطور صریح ،پرهیبز کبرده و در مقباطعی سبعی نمبوده اسبت نقبش
میانجی را بین ایران و غرب ایفا کند ) .(Schleifer, 2006همچنین بهدلیبل همکباریهبای
امنیتی و انرژی با ایران با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران مخالفت کرده و تأکید کرده اسبت
«بهترین سیاست برای برنامه هستهای ایران ،گفتوگو و دیپلماسی بهجای تحریم و منبزوی
کردن ایران است» ) .(Reuters, 2008ترکیه ضمن حمایت از گفتگوهای ایران ببا  ،EU3در
مه  ،2010بههمراه برزیل طرح سوآپ اورانیوم غنیشده ایران به خاک ترکیبه را ببرای حبل
مس له هستهای ایران پیشنهاد کرد که بهدلیل عدم حمایت امریکا و اروپبا ناکبام مانبد و ببه
همین سبب ،ترکیه نیز در جریان رأیگیبری شبورای امنیبت در ژوئبن  2010ببه قطعنامبه
تحریمهای جدید علیه ایران رأی منفی داد .اگرچه در روند مذاکرات هستهای ایران ببا 5+1
یک دور از این مذاکرات ،در استانبوا برگزار شد ،ولی سایه اختالفهبای سبنگین دو کشبور
در مورد سوریه و عراق سبب شد که با بیمیلی ایران ،نقش میانجیگری ترکیه ببین ایبران و
غرب کاهش یافته و مذاکرات بعدی در بغداد ،مسکو ،و آلماتی برگزار شود.
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 .2-2تحوالت منطقه خاورمیانه
پس از رخداد بهار عربی ،آغاز بحران در سوریه ،و عقببنشبینی نیروهبای امریکبایی از
عراق ،تحوالت عمده و مهمی در روابط ایران و ترکیه اتفاق افتاد و این مسائل سبب شد کبه
همکاریهای روبهگستر

دو کشور در سطح اقتصادی و تجاری همزمان ببا تشبدید رقاببت

تاریخی بین آنها برای افزایش قدرت و نفوذ منطقهای خود ،تحت تأثیر قرار گیرد ،زیرا هر دو
کشور تال

کردند با بهرهگیری از شرایط جدید منطقه ،جهت تغییرات را به نفه نظم نبوین

مدنظر و کسب منافه خود تغییر دهند ).(F.S. Larrabee, 2013
با پیروزی و روی کار آمدن احزاب اسبالمی در کشبورهای متحبواشبده عرببی ،ببهنظبر
میرسید که اوضا درمجمو به نفه ترکیه است؛ بهطوریکه اینگونه تبلیغ میشد که ترکیه و
نه ایران محافظهکار ،مدا مناسب و منبه الهام برای الگوبرداری کشورهای درحااانتقاا منطقه
بوده و اردوغان نیز محبوبترین رهبر منطقه است .موفقیت ترکیه در تجمیه اسالم سیاسبی و
دموکراسی ،اقتصاد موفق و نقش م ثر و فعبااتبر در بحرانهبای منطقبهای و جهبانی ،همگبی
م لفههایی بودند که توسط رسبانهها ،ببهویژه در کشبورهای شبماا افریقبا تبلیبغ مبیشبدند.
موضهگیری شدید اردوغان علیه اسرائیل در جریبان حملبه ببه نبوار غبزه و حمایبت از مبردم
فلسطین نیز ازجمله عواملی بودند که به آفرینش چنین تصویری کمک میکردند .این درحالی
بود که تال

میشد با تبلیغات ،اینگونه القا شود کبه ایبران ببهدلیبل تنبدرویهای مبذهبی،

محبوبیتی در منطقه ندارد ) ،(Akcün, et al., 2011اما آخرین نظرسنجیهای منابه ترکیهای
نشان میدهد محبوبیت این کشور در کشورهای اسالمی منطقه بهویژه در سوریه و مصر کاهش
قابلتوجهی داشته است ).(Hurriyet Daily News, 2013
 .2-1عراق
با عقبنشینی نیروهای امریکایی از عراق در ساا  2011دو کشور رقابت خبود را ببرای
پرکردن خالء ایجادشده آغاز کردهاند .البته واضح است که بهلحاظ سیاسی و امنیتی ،نفبوذ و
تأثیر ایران بهدلیل ارتباط نزدیک با گروههای قدرتمند شیعه حاکم و سایر گروههبای مهبم و
تأثیرگذار در عراق ازجمله مرجعیت شیعه ،قابلمقایسه با ترکیه نیست .ترکیه ضبمن تبال
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برای حفظ و تقویت نفوذ خود بین جامعه و احزاب سنیمذهب عراق ،سبعی کبرده اسبت در
بخش اقتصادی و انرژی بهویژه در اقلیم خودمختبار کردسبتان غنبی از ذخبایر نفتبی ،گبوی
رقابت را از حریف ایرانی خود برباید؛ بهگونهای که طی چند ساا گذشته تبدیل ببه شبریک
نخست تجاری کردستان عراق شده است؛ مس لهای که در روابطش با قدرت مرکزی عبراق و
تهران بیثباتی ایجاد میکند .هرچند بهنظر میرسد ترکیه سعی دارد تا حد ممکن دوباره به
سیاستِ پرهیز از بروز مشکل با همسایگانش بازگردد ).(Hurriyet Daily News, 2013
 .2-7بحران سوریه و یمن
با آغاز بحران سوریه ،اختالفنظر ترکیه و ایران در مورد این کشبور از سباا  2011ببه
اوج خود رسید .ترکیه و متحدانش در منطقه و جهان برای سرنگونی حکومبت بشبار اسبد از
طریق حمایتهای تسبلیحاتی و مبالی گسبترده از مخالفبان و گروههبای تروریسبتی تبال
کردهاند .در مقابل ،حمایت همهجانبه ایران و روسیه از دولت سوریه ازیکسبو سببب تغییبر
صحنه میدانی و تبدیل آن ببه صبحنه جنبگ داخلبی و مبذهبی و از سبوی دیگبر ،موجبب
درگیری رقبای منطقهای شد ) .(Solat & Azizi, 2012بحران سوریه بر روابط اطالعاتی دو
کشور در زمینه مبارزه با  PKKو پژاک تأثیری منفی داشت؛ موضوعی که یبک م لفبه مهبم
در بهبود روابط دو کشور در دهه گذشته بوده است .ازهمبینرو و ببرای جلبوگیری از ببازی
ایران با کارت  ،PKKترکیه از ساا  2012روند مصالحه با این گروه را آغاز کرده که هنوز به
سرانجام قطعی نرسیده است.
با پیروزی های میدانی دولبت سبوریه و تغییبر صبحنه بحبران ایبن کشبور کبه تبوازن
منطقهای را به نفه متحدان سوریه ازجمله ایران و روسیه تغییر داده است ،بهنظر مبیرسبید
میزان تنش در روابط دو کشور کاهش یافتبه اسبت؛ بهگونبهای کبه در مالقبات وزرای امبور
خارجه دو کشور ،داوود اوغلو ،وزیر امور خارجه وقت ترکیه اعالم کرد« :خواسبتار آتبشببس
در منازعه سوریه براساس کنفرانس  2014صلح ژنو  2است» ) ،(Solomon, 2013ولبی ببا
تداوم همکاری نزدیک ترکیه و امریکا برای آموز

مخالفان سوری و ارائه کمکهای مبالی و

تسلیحاتی در کنار قطر و عربستان سعودی برای تغییبر رژیبم اسبد ،همچنبان زخبم حباد و
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عمیقی در روابط دو کشور بهچشم میخورد .هرچند برخی تحلیلگران معتقدند ،ترکیه بایبد
در سیاست خود در مورد منطقه تجدیدنظر کرده و بهجای پیگیری رویکرد تبدیل شبدن ببه
الگوی منطقهای ،سیاست یافتن شرکای صلح 1را همراه با ایبران در میبانمبدت و درازمبدت
تعقیب کند ) .(Idiz, 2013همچنین در پی حمله عربستان و نیروهبای ائبتالف ببه یمبن در
ساا  2015و حمایت ترکیه از این ائتالف ،نقطه اختالف جدید دیگبری در عرصبة سیاسبت
خارجی بین دو کشور ایجاد شده است .همچنین دولبت ترکیبه از اعبدام روحبانی برجسبته
شیعه عربستانی ،شیخ النمر که بازتاب زیادی در کشور شیعه ایران داشت ،با ادعبای مرببوط
نبودن مسائل داخلی کشورها به دیگران ،بهشدت حمایت کرد ).(Islam, 2015
 .1تالش ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا
ترکیه سالیان متمادی است که خواهان پیوستن به اتحادیبه اروپاسبت .تاآنجاکبه ایبن
موضو به روابط دو کشور ایران و ترکیه مرببوط مبیشبود ،برخبی تحلیبلگبران معتقدنبد،
سیاستمبداران و دیپلمباتهبای ترکیبه ببرای تحقبق رؤیبای اروپبایی شبدن خبود بیشبتر
جهتگیریهای خود در سطح کالن را با این رویکرد تنظیم میکنند که بالطبه چنبدان ببه
سود همکاریهای دوجانبه با ایران نیست .برخی نیز بر این نظر هستند که ببا ایجباد موانبه
جدی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که از ساا  2005جبدیتبر شبد ،ایبن کشبور از
عنصر روابط با سایر کشورها بهویژه کشبورهای شبرق و کشبورهای اسبالمی ازجملبه ایبران
بهعنوان کارت بازی یا حتی تغییر روابط بهسمت کشبورهای خاورمیانبه اسبتفاده کبرده کبه
درمجمو به نفه روابط ایران با این کشور بوده است ).(Islam, 2015
 .7روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی
روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی یکی از عوامل بازدارنده در روابط ایران با ایبن کشبور
بوده است .همواره این تصویر ذهنی در ایران وجود داشته است که رژیم صهیونیسبتی نفبوذ
زیادی در ترکیه دارد و موافقتنامههای سیاسی و امنیتی بین آنها ،ماهیت ضبدایرانی دارنبد؛
. Partners in Peace

1
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هرچند رهیافت کلی ترکیه در مورد این رژیم ،سیاست احتیاط همراه با گرایش به همکباری
بیشتر تا زمانی است که حقوق مردم فلسطین بهصورت بارزی نقض نشده اسبت ،زیبرا افکبار
عمومی مسلمانان این کشور بهشبدت ضداسبرائیلی و در حمایبت از مبردم فلسبطین اسبت؛
بهویژه در پی تحوالت سااهای اخیر در روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی ازجمله حملبه ببه
غزه 1و حمله به کشتیهای کمکرسان فلوتیال 2و کشته شدن تعدادی از شهروندان ترک در
این حادثه ،دولت این کشور ضمن انتقاد شدید از نقض حقوق بشر در فلسطین توسط رژیبم
اشغالگر اسرائیل ،سیاستها و اقدامات خصمانهای را علیه این رژیم در سطح سازمان ملبل و
مراجه حقوقی بینالمللی ،تعقیب کرده است.
 .5استقرار سامانه دفاعی ناتو در ترکیه
تصمیم دولت ترکیه در اواخر ساا  2011برای مشارکت در طرح سامانه دفا موشبکی
ناتو از طریق موافقت با استقرار سیستم رادار هشبداردهنده 1در جنبوب شبرقی ایبن کشبور
اگرچه آشکارا اقدامی علیه ایران محسوب نمیشد ،ولی از سوی ایران ،بهعنبوان یبک تهدیبد
امنیتی جدی ایران تلقی میشود که هدف اسبتقرار آن را حمایبت از رژیبم صهیونیسبتی در
هرگونه منازعه احتمالی منطقهای بهحساب میآورد .ایبن مسب له درحبالی اتفباق افتباد کبه
ترکیه هنگام تصویب سند استراتژیک ناتو 4در ساا  2010تال

کرد نام ایران بهعنوان یبک

تهدید از این سند حذف شود .برخی بررسیها نشان دادهانبد کبه زمانیکبه تصبور تهدیبد از
سوی یک کشور افزایش مییابد ،هزینههای دفاعی همسایگان آن نیز باال میرود کبه اثبرات
متقاببل فزاینبدهای ببر یکبدیگر دارد )(Shin and Ward, 1999, Islam, 2015؛ بنبابراین
عدهای به این نتیجه رسیدهاند که ایبن مسب له در رواببط ایبران و ترکیبه نیبز در پبی ببروز
تنشهای اخیر منطقهای رخ داده است ) .(Kaujeasf, 2016بهعالوه حضور ایبران ببهعنوان
عضو ناظر در پیمان امنیتی شانگهای ،بر تقویت ظن تهدید افزوده و تأثیر منفیای بر رواببط

1

. Operation Cast Lead
. Gaza Freedom Flotila
3
. Early- warning radar
4
. 2010 Nato,s Strategic Concept
2
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دو کشور هم از طریق افزایش هزینههای نظامی و هم کاهش تجارت و مالیه ببین دو کشبور
داشته است ) .(Seitz, et.al., 2015بر این اساس ،عدهای بر این نظبر هسبتند کبه افبزایش
هزینه های نظامی ایران که وابسته به فبرو

منبابه انبرژی اسبت ،از طریبق سبرمایهگذاری

بیشتر در صنایه نفت و انرژی و توسعه و تحقیقات بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر گذاشته
است ).(Farzanegan, 2014
نتیجهگیری
روابط ایران و ترکیه همواره ماهیتی شکلیافته از دیالکتیک رقاببت و همکباری داشبته
است .درحالیکه رقابت ،بیشتر در بخش سیاسی و امنیتی بوده ،همکباری عمبدتاً در بخبش
اقتصاد و انرژی رخ داده و برای منافه بلندمدت هر دو کشور مهبم اسبت کبه یبک تبوازن و
هماهنگی بین این دو وجه متعارض از روابط خود ایجاد کنند .اقتصاد سیاسی روابط ایبران و
ترکیه در طوا سااهای اخیر با سه ویژگی درهمتنیده قابلشناسبایی اسبت :نخسبت اینکبه
روابط سیاسی بین دو کشور هموزن روابط اقتصادی ،توسعه نیافته است و ببا وجبود ماهیبت
همکاری در روابط اقتصادی ،روابط سیاسی با عناصری از رقابت ساختاری منطقبهای همبراه
بوده است ،دوم روابط اقتصادی دو کشور تحت سلطه حوزه انرژی بوده ،و سوم اینکبه حبوزه
انرژی عمدتاً شامل تجارت گاز بوده است؛ بنابراین در هرگونه بررسی و تجزیهوتحلیل اقتصاد
سیاسی روابط دو کشور ،نادیبده گبرفتن ایبن غلببه ممکبن نیسبت ،زیبرا رواببط سیاسبی و
اقتصادی دو کشور تا حد زیادی تحت تأثیر گاز صادراتی ایران به ترکیه است.
تجزیهوتحلیل روابط تجاری دو کشور نشان میدهد که رواببط آنهبا بیشبتر متکبی ببر
منافه کوتاهمدت طرفین بوده تا منافه ناشی از همکاری درازمدت و راهببردی و آنهبا بیشبتر
بببه تببداوم روابببط در بخببش منعطببف تجببارت تمایببل داشببتهانببد و نببه عرصببه غیرمنعطببف
سرمایهگذاری بلندمدت مستقیم .بر این اسباس ،تنهبا تجبارت بلندمبدت و پایبدار طبرفین،
تجارت گاز طبیعی از طریق خط لوله انتقاا گاز و تجارت برق از طریق خطوط ارتباطی بوده
و روابط انرژی بین دو کشور بر مجمو رواببط تجباری آنهبا سبایه افکنبده اسبت؛ بنبابراین،
تجارت انرژی جنبه مهم روابط اقتصادی ایران و ترکیه است که بر روابط اقتصبادی دوجانببه
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نهتنها بهدلیل سهم آن در حجم روابط تجاری ،بلکه بهموجب اهمیبت حیباتی راهببردی آن
برای طرفین ،تأثیر بسیار زیادی داشته است.
در این مورد ببا نگباهی ببه جنببههای رواببط اقتصبادی دو کشبور ،دورنمبای رواببط،
روبهبهبود و باثبات بهنظر میرسد و افزایش تصاعدی نسبی روابط تجاری در طوا سااهبای
اخیر سندی بر ظرفیت دو کشور برای این مدعاست .از سوی دیگبر ،ببهدلیبل ببیاطمینبانی
مزمن و برخی اختالفنظرهای جدی در عرصه سیاسی رقابتهبای منطقبهای هبر دو کشبور
مجبور شدهاند روابط خود را بیشتر با محوریت منبافه کوتباهمبدت تنظبیم کننبد تبا رواببط
درازمدت و راهبردی .در این میان ،در بین زمینههای مشترک فبراوان ببرای همکباریهبای
اقتصادی بین دو کشور ،انرژی همچنان جایگاه ویژهای داشته و خواهد داشت و بخش عمبده
روابط اقتصادی دو کشور را شکل خواهد داد که این خود ،موجبب عبدم گسبتر

و آسبیب

رساندن به سایر زمینههای همکاری بین دو کشور خواهد شد.
درنتیجه میتوان به این جمهبندی رسید که تا زمانیکه انرژی بهعنوان یبک منببه درآمبد
حیاتی در روابط دو کشور وجود داشته باشد ،عملگرایی ژئواکونومیک ببر نگرانیهبا و اختالفبات
ژئوپلیتیک دو کشور غلبه داشته و این مس له میتواند یبک نقطبه شبرو مطلبوب ببرای ارتقبای
همکاری دو کشور حتی برای بهبود روابط سیاسی دوجانبه باشد؛ بنابراین ،توسعه رواببط ایبران و
ترکیه تا حد زیادی بستگی به توسعه روابط اقتصادی خواهد داشبت .ببا توجبه ببه ایبن واقعیبت،
نخست ،سرمایهگذاری مستقیم توسط بخش خصوصی دو کشور باید در راستای ایجباد وابسبتگی
متقابل تقویت شود تا بتوانبد در هنگبام تنشهبای سیاسبی ناشبی از اختالفبات ببین دو کشبور،
تأثیرات منفی آن را تعدیل کند ،اگرچه کاهش تلقبی تهدیبد از یکبدیگر همچنبان ببرای توسبعه
روابط اقتصادی دوجانبه اهمیت حیاتی دارد و بهترین راه برای گستر

روابط و تنبو بخشبیدن

به روابط تجاری بین دو کشور از طریق انتقاا ساختار مسلط انرژی و فلبزات گرانبهبا ببه سباختار
متنوعی از تجارت کاالها و خدمات است .جمهوری اسبالمی ایبران ببرای تببدیل شبدن ببه یبک
قدرت منطقهای ،نیازمند یک اقتصباد قبوی و ایجباد وابسبتگی متقاببل اقتصبادی ببا کشبورهای
همسایه ازجمله ترکیه است .در این راستا به نفه ترکیه و ایران است که تنشهبای سیاسبی ببین
خود را از بین ببرند و سیاستهای عملگرایانه تجاری را پیگیری کنند تا موجبب رفباه و امنیبت
بیشتر برای شهروندانشان شوند .در این مورد ،سبفرهای اخیبر رهببران دو کشبور و موافقتهبای
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بهدستآمده میتواند نقطه عطفی در تاریخ بهبود روابط دوجانبه ،منطقبهای ،و جهبانی دو کشبور
بهشمار آید .هرچند بهنظر میرسد موضبو اخبتالف جبدی دو کشبور در مبورد بحبران سبوریه،
همچنان زخم عمیقی در روابط دوجانبه است و آینده روابط سیاسی آنها تبا حبد زیبادی در گبرو
سیر تحوالت مربوط به سوریه خواهد بود.

2  شماره،5031  تابستان،03  سال، فصلنامه سیاست خارجی/ 553

یادداشتها
1. Turkey-Iran Reconciliatory Relations: Internal and External Factors
(2016), p.4.
2. Tmoe (2013), "Iran Country Report 2012", p. 3.
3. Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/02/turkeyiran-trade-deal-prove-huge-disappointment.html#ixzz4RHJuxMsq
4. TMoE, "İran İslam Cumhuriyeti’ne İlişkin Temel Bilgiler",
http://www.ekonomi.gov.tr/upload/
C74985FF-D8D3-8566-4520E92CB063
EEF8/%C4%B0ran-son.pdf.
5. Turkish Embassy in Tehran, January 2014:
http://www.musavirlikler.gov.tr/index.cfm?dil=EN&ulke=IR.

 به ترکیه سفر کردهاند که در مقایسه2011  و2010  میلیون نفر ایرانی در سااهای2  حدود.1
،2012  این رقم در سااهبای. رشد قابلتوجهی را نشان میدهد،2001  میلیون نفری ساا1 با آمار
. دوباره به رقم حدود یک میلیون نفر در ساا رسید، با کاهش چشمگیر2014  و2011
7. TMoE, “İran İslam Cumhuriyeti Ülke Sunumu”,
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/ IR/IRAN%20SUNUMU.ppt.
8. Economic and Commercial Relations with Iran Republic of turkey, s
ministry of foreign affairs 2016: http://www.mfa.gov.tr/economic-andcommercial-relations-with-iran.en.mfa.
9. Political Economy of Turkish-Iranian Relations: Three Asymmetries, p 149.
10. Ministry of Foreign affairs of Turkey website.

منابع
الف) فارسی
، مطالعات اوراسیای مرکزی،» «منطقهگرایی در سیاست خارجی ایران،)1111(  کیهان،برزگر
،) دانشکده حقوق و علوم سیاسی (ویژه همایش مطالعبات منطقبهای،مرکز مطالعات عالی بینالمللی
.5  شماره،ساا دوم

 دیددهبدان،» فرصبتهبا و چبالشهبا: «مناسبات جدید ایران و ترکیه،)1112(  جعفر،حقپناه
.24  شماره،امنیت ملی
 ترکیببه و عربسببتان در بسببتر تعببامالت، «تحلیببل جایگبباه ایببران،)1111(  محسببن،عسببگریان
: در،منطقهایببینالمللی در افق سند چشمانداز
http://mohsenasgarian.blogfa.com/post-58.aspx

555 / اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه

ب) انگلیسی
Akgün, M. et al. (2011), The Perception of Turkey in the Middle East 2010,
TESEV, Istanbul.
Aras and Polat, "From Conflict to Cooperation: Desecuritisation of Turkey’s
Relations with Syria and Iran", Security Dailogue, Vol. 39, No. 5.
Aras, Bülent and Özbay, Fatih (2008), "The Limits of Russian-Iranian
Strategic Alliance: Its History and Geopolitics, and the Nuclear Issue", Korean
Journal of Defense Analysis, Vol. 20, No.1, pp. 47-62.
Arıboğanand Mert Bilgin, D. Ülke (2009), "New Energy Order Politics
Neopolitics: From Geopolitics to Energeo Politics", Uluslararası İlişkiler, Vol.
5, No. 20, pp. 109-132.
BABALİ, T (2012/ March), "The Role of Energy in Turkey’s Relations with
Russia and Iran", Paper Prepared for an International Workshop 'The Turkey,
Russia, Iran Nexus: Economic and Energy Dimensions, organized by
TEPAV: Ankara.
Çakiroǧlu, A. (09.12.2014), "İran İslam Cumhuriyeti -Ülke Sunumu",
available at:
www.counsellors.gov.tr/upload/IR/IRAN%20SUNUMU.ppt,
Access Date: 18.01.2015.
CBoI (2013), "Iran Central Bank Annual Review Report 2011-2012".
Cetinguelc, Mehmet (2016/ Februrary 8), "How Turkey's Foreign Policy
May Have Lost it $25 Billion in Trade with Iran", available at: http://www.almonitor.com/pulse/originals/2016/02/turkey-iran-trade-deal-prove-hugedisappointment.html.
DEKTMK (2013), "Enerji Raporu 2012".
EIA (2012), "International Energy Outlook 2011".
EIA, "Key World Energy Statistics 2012".
EPDK (2012), "Doğal Gaz Piyasası Raporu 2011".
EPDK (2012), "Elektrik Piyasa Raporu 2011".
Ersoy, Eyup (2014/ July 24), "Turkey- Iran Relations: What Should Turkey
do?", The Journal of Turkish Weekly.
ESFAHANİ, H.S., K., Mohaddes & Pesaran, Hashem (2013), "Oil Exports
and the Iranian Economy", The Quarterly Review of Economics and Finance,
53, pp. 221-237.
Farzanegan, M.R. (2014), "Military Spending and Economic Growth: The
Case of Iran", Defense and Peace Economics, Vol.25, No.3, pp. 247-269.
Hentov, Elliot (2007), "Turkey and Iran", available at: http://www.lse.ac.uk/
IDEAS/publications/reports/pdf/SR007/iran.pdf.
Hurriyet Daily News (2013/ August 2), "US Passes Sanctions Bill to Hit

2  شماره،5031  تابستان،03  سال، فصلنامه سیاست خارجی/ 552

Iran’s Oil Exports", Hurriyet Daily News, available at:
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nid=51856.
Hurriyet Daily News (2013/ December 4), Turkey Losing Positive
Perception in the Middle East.
IDIZ, S. (2013/ November 28), "Turkey and Iran as Partners for Peace",
Hurriyet Daily News.
IEA (2013), "Key World Energy Statistics 2012".
Iran Daily (01 March 2015), Turkey's Economy Minister Nihat Zeybekci".
Islam, M. N. (2015), "Economic Growth, Repression, and State Expenditure in
Non-Democratic Regimes", European Journal of Political Economy, 37, pp. 68-85.
İsmail Altunsoy (2013), "Rusya Doğalgaza Yüzde 8 Değil, Yüzde 4 Indirim
Yaptı", Zaman, http://www.zaman.com.tr/ekonomi_haber-inceleme-rusyadogalgaza-yuzde-8-degilyuzde-4-indirim- yapti_2071769.html.
Katzman, Kenneth (2014/ January) "Iran Sanctions", Congressional
Research Service, p. 19.
Larrabee, F.S & Nader, A. (2013), Turkish-Iranian Relations in a Changing
Middle East, Rand 2013.
Öğütçü, Mehmet (2012), "Turkey and Changing Dynamics of World
Energy: Towards Cleaner and Smarter Energy", Insight Turkey, Vol. 12, No. 3.
Özcan, Nihat Ali & Özdamar, Özgür (2009), “Iran’s Nuclear Program and Future
of U.S.-Iranian Relations", Middle East Policy, Vol. 16, No. 1, pp. 121-133.
OZER (2013/ December 3), "Reset of Turkish Foreign Policy or Reset of the
Region?", Hurriyet Daily News.
Press TV (2012/ April 4), "Iran to double electricity export to Turkey by late
May”, Press TV, available at: http://www.presstv.ir/detail/234603.html.
Seitz, M., Tarasov, A. & Zakharenko, R. (2015), "Trade Costs, Conflicts and
Defense Spending", Journal of International Economics, 95, pp. 305-318.
Serkan KÜNÜ Yrd.Doç.Dr. Iğdır University (2016), Turkey and Iran: an
Analysis Based on Mutual Trade and Defense Spending, Faculty of
Economics and Administrative Sciences.
Shaffer, Brenda (2009), Energy Politics, Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Solat, Reza & Azizi, Hooshang (2012), "Rivalry and Cooperation in the
Iran-Turkey Relations in the Light of the Arab Spring", Discourse: An Iranian
Quarterly, Vol. 13, No. 3-4, p.119-143.
Solomon, A.B. (2013/ November 28), "Turkish Foreign Minister Says Iran
and Turkey are United for Regional Stability, The Jerusalem Post.
TEIAŞ, (2012), Stratejik Plan 2011-2015, pp. 39-40.

550 / اقتصاد سیاسی روابط ایران و ترکیه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه
TEIAŞ, (2013/ December), "Mevcut Enterkonneksiyon Hatlarının Net
Transfer Kapasiteleri Duyurusu", available at: http://www.teias.gov.tr/Dosyalar/
NetTransferKapasiteleri.doc.
ÜNAL, Serhan & Ersoy, Eyüp (2014), "Political Economy of TurkishIranian Relations: Three Asymmetries", Ortadoğu Etütleri, Vol.5, No. 2.
Victor David G., & Yueh, Linda (2010), "The New Energy Order Managing
Insecurities in theTwenty-first Century", Foreign Affairs, Vol. 89, No. 1.
Winrow, Gareth M. (2004), "Turkey and East-West Gas Transportation
Corridor", Turkish Studies, Vol. 5, No. 2.
WTO (2013), "Trade Profiles 2012”.

