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Abstract
Iran-Turkey relations have a long history. Both have a special strategic position 
in the region. Iran-Turkey relations are a mixture of competition and cooperation 
Bilateral, but stable in recent years. In general, the reason for the conflicting 
behaviors of these two countries can be divided into two categories. First, the 
two countries have conflicting views on strategic issues in the Middle East and 
the Caucasus. The two countries, due to the differences in the nature of their 
governments, try to create and maintain a balance of power with each other, 
and with any factor such as Iran’s nuclearization or strengthening strategic 
relations between Israel and the United States. The present study examines 
the contexts and challenges of economic relations in Iran and Turkey between 
2000 and 2020. The external factor includes the increase of sanctions against 
iran by the United States. Nevertheless, the main part of Iran’s exports to 
Turkey, which is natural gas, is still going on “. Internal factors, such as the two 
countries’ competition for the development of their markets in Central Asia, 
have benefited Iran and Turkey from bilateral trade, which has stabilized their 
political relations. The research findings show that despite the serious strategic 
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conflicts between Iran and Turkey in the region, but due to the expansion of 
bilateral economic relations and the priority of the economy for each of these 
two countries separately, political tensions have not only increased.
 
Keywords: economic relations, conflict management, Iran, Turkey, bilateral 
cooperation.
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چکيده
روابط اقتصادی ایران و ترکیه دارای پیشینه ي طوالنی است. این دو کشور به دلیل همجواري، روابط گسترده سیاسی 

و اقتصادي با یکدیگر داشته اند. هر دو از موقعیـت استراتژیک برخوردارند. طی سال های اخیر مناسبات ایران 

 پیش آمده بین دو کشور را 
ً
و ترکیه آمیزه ای از رقابت و همکاری های دوجانبه، بوده است. دلیل اختالفات بعضا

 متعارض آنها نسبت به مسائل راهبردی منطقه ی خاورمیانه و قفقاز دانست. 
ً
می توان ابتدا در نگاه متفاوت و بعضا

یا  ایران  با هر عاملی مثل هسته ای شدن  و  با یکدیگر دارند  همچنین، دو کشور، سعی در حفظ موازنه قدرت 

تقویت روابط راهبردی بین اسرائیل و آمریکا با ترکیه، مخالفت می کنند. پژوهش حاضر درصدد بررسی زمینه ها 

و چالش های روابط اقتصادی دو کشور طی سال های 2000 تا 2020 است. بررسی ها نشان می دهد زمینه ها و  

چالش های موجود در روابط تجاری دو کشور به دو بخش خارجی و داخلی قابل تقسیم اند: عامل خارجی شامل 

افزایش تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا است، که با این وجود، بخش اصلی صادرات ایران به ترکیه که گاز 

طبیعی بوده، با نوساناتی همچنان در جریان است. عامل داخلی، منتفع شدن ایران و ترکیه از تجارت دو جانبه 

می باشد که باعث پایداری روابط سیاسی آن ها نیز شده است. روش پژوهش، توصیفی- تبیّینی و شیوه ی گردآوری 

یافتن  اولویت  با اهمیت و  ایران و ترکیه در منطقه،  اطالعات، کتابخانه ای است. علی رغم تعارضات راهبردی 

موضوع اقتصاد برای دو کشور، تنش های سیاسی نه تنها بیشتر نشده، بلکه هردو کشور از منازعات دوجانبه دوری 

کرده اند و مناسبات دیپلماتیک دوجانبه نیز در این سال ها در حال گسترش بوده است.

واژه های کليدي: روابط اقتصادی، مدیریت منازعه، ایران، ترکیه، همکاری دوجانبه.
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مقدمه
ترکیه از مهمترین همسایگان ایران است که همواره در طول تاریخ به دلیل مراودات و منازعات گوناگون در 

زمینه های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی، در سیاست خارجی ایران مورد توجه جدی بوده است. 

روابط اقتصادی دو کشور دارای فراز و نشیب ها و پیشینه ا ی طوالنی است. در عین حال، هر دو کشور به دلیل 

همجواری؛ روابط گسترده اقتصادی و سیاسی داشته، و از موقعیـت استراتژیک در منطقه برخوردارند. ایران پل 

ارتباطی ترکیه به شرق، و ترکیه پل ارتباطی ایران به غرب است و این امر، دو کشور را در موقعیت مناسبی برای 

تأثیرگذاری بر منطقه قرار داده است. مناسبات ایران و ترکیه طی سال های اخیر آمیزه ای از رقابت، اختالف و 

 به چند دلیل بوده است: ابتدا 
ً
همکاری های دوجانبه بوده است. رفتارهای منازعه آمیز از سوی دو کشور، عمدتا

 متعارض دارند. 
ً
این که دو کشور نسبت به مسائل راهبردی منطقه ی خاورمیانه و قفقاز نگاهی متفاوت و بعضا

ایران و ترکیه سعی می کنند خالء قدرت ناشی از بهار عربی را با به روی کارآوردن نیروهای وابسته به خود پر 

کنند و از سوی دیگر، بر منابع انرژی، راه های ترانزیتی استراتژیک و بازارهای منطقه قفقاز و حوزه دریای خزر 

تسلط یابند. همچنین این دو کشور، سعی در ایجاد و حفظ نوعی موازنه قدرت با یکدیگر دارند. 

در سال های اخیر به خصوص از سال 2002 با روی کار آمدن حزب اسالم گرای عدالت و توسعه، 

هرچند ایران و ترکیه در پی افزایش نفوذ خود در منطقه هستند، اما تحوالت روابط دو کشور حاکی از 

 پایدار و مبتنی بر همکاری را تجربه کرده اند. دو کشور علی رغم اختالفاتی از 
ً
آن است که روابطی نسبتا

جمله در زمینه های پیوند راهبردی ترکیه و آمریکا و اسرائیل، درگیری های ایدئولوژیک، نوع نگاه متفاوت 

نسبت به موضوع فلسطین، سوریه و عراق و همچنین موضوع انرژی، توانسته اند طی قریب دو دهه گذشته 

مناسبات اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کنند. با توجه به نظریه ی وابستگی متقابل، می توان بین رابطه ی 

اقتصادی و مناسبات سیاسی نوعی همبستگی یافت. زمانی که مبادالت میان کشورها گسترش می یابد، 

وابستگی آنها به یکدیگر بیشتر شده، و در نتیجه رغبت آنان به منازعه کاهش می یابد. همچنین اولوّیت 

دادن کشورها به اقتصاد باعث اهمیت یافتن ثبات و در نتیجه، پرهیز از تنش با یکدیگر می شود. این متغّیر 

را می توان در شاخص های کالن تجارت، میزان سرمایه گذاری، گردشگری، شاخص توسعه ی انسانی، 

تولید ناخالص داخلی و... نشان داد. روابط دیپلماتیک ایران و ترکیه در طول سال های 2002 تا 2020 به 

موازات گسترش روابط اقتصادی، به طور مداوم گسترش یافته است و مقامات عالی رتبه دو کشور ساالنه 

در چارچوب دیدارهای دوجانبه و همکاری-های منطقه ای و سازمانی نظیر اجالس اکو با یکدیگر دیدار 

داشته اند. این دیدارها نشان دهنده ی پایداری در روابط اقتصادی دو کشور است. 
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امروزه مجموعه تحوالت داخلی، منطقه ای و بین المللی در ایران و ترکیه سبب گردیده، فصل جدیدی 

در روابـط دو کشور گشوده شود. از سویی حضور ترکیه در حوزة آسیای مرکزی و قفقاز که به نوعی حوزة 

فرهنگی و تمدنی ایران است و تحوالت خاورمیانه عربی و قدرت گیری اسالم گرایان در ترکیه و خیزش 

آنها برای ایفای نقش  برادر بزرگتر برای کشورهای اسالمی و عربی که نشان از جسـتجوی منافع در حوزه 

جغرافیای فرهنگی و تاریخی ترك ها دارد، و از سوی دیگر، تحریم های غرب علیه ایران و نیز موضوع 

هسته-ای ایران که منجر به تشدید هجمه غرب شده اسـت و نقش ترکیه به عنوان میانجی در مسائل 

بین ایران و غرب و تجربه چرخش موضع ناگهانی ترك ها در جریانات اخیر خاورمیانه عربی و دوستی 

ترکیه با کشورهای متخاصم و متعارض با ایران، عضـویت ایـن کشور در ناتو و وجود پایگاه نظامی ناتو 

در این کشور، همگی نشانه هایی هستند که روابط ایران و ترکیه با شرایط موجود بین المللی نمی تواند به 

اعتماد و همسویی دو جانبه ختم شود. از آنجا که وظیفه اصلی دیپلماسی، حفظ منافع کشور در روابط با 

کشورها و توسعه روابط با آنان است و همسایگان در این میان جایگاهی ویژه دارند، و با توجه به این که 

 دچار تنش و منازعه بوده، در این مقاله سعی 
ً
روابط تاریخی دو کشور ایران و ترکیه جز در مقاطعی، عمدتا

می شود با درك ضرورِت پرداختن به موضوع همگرایی و روابط ایران با کشورهای همسایه و گـره زدن منافع 

کشور با منافع همسایگان جهت خنثی نمودن تهدیدات خارجی، بـه بررسـی تأثیر روابـط اقتصـادی بـر 

همگرایی دو کشور، از دریچه اقتصاد به دیپلماسی و روابط خارجی نگریسته شود. بنابراین، هدف مقاله 

حاضر بررسی تأثیر روابط اقتصادی بر همگرایی ایران و ترکیه می باشد. از این رو، دغدغه اصلی، بررسی و 

تحلیل زمینه ها و چالش های روابط اقتصادی ایران و ترکیه )2000-2020( است. در این رابطه، پرسشی 

که مطرح می شود، این است که زمینه ها و چالش های روابط اقتصادی ایران و ترکیه کدام اند؟ به نظر 

می رسد زمینه ها و چالش های موجود در روابط تجاری دو کشور به ترتیب عبارتند از: زمینه ها؛ همجواری 

مرزی، نیاز به توسعه، موضوعات مشترک امنیتی، مسلمان بودن دو کشور، و چالش ها؛ تحریم  ها علیه 

ایران، تفاوت در اهداف راهبردی، رقابت ایدئولوژیک، سیاسی، و اقتصادی برای گسترش بازارهای خود 

در آسیای میانه و خلیج فارس. علی رغم اختالفات راهبردی ایران و ترکیه در منطقه، به دلیل گسترش روابط 

اقتصادی دو جانبه و اولوّیت یافتن موضوع اقتصاد برای هر یک از این دو کشور، تنش های سیاسی نه تنها 

بیشتر نشده، بلکه هردو کشور از منازعات دوجانبه دوری کرده اند و همچنین مناسبات دیپلماتیک دوجانبه 

در تمامی این سال ها حفظ شده است.

در این مقاله، روش پژوهش، توصیفی- تبیینی، و شیوه ی گردآوری اطالعات، کتابخانه ای است. در 
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 منطبق با موضوع حاضر، وجود ندارد اما 
ً
خصوص پیشینه پژوهش، الزم به ذکر است که تحقیقی کامال

تحقیقاتی به صورت پراکنده موجود هستند که هر یک به جنبه هایی از موضوع پرداخته اند. نوآوری تحقیق 

حاضر این است که تاکنون پژوهشی که در آن به بررسی زمینه ها و چالش های روابط اقتصادی در ایران و 

ترکیه )2000-2020( پرداخته باشد، صورت نگرفته، لذا این پژوهش از منظر موضوع و گستره زمانی، 

بدیع است. 

  1- همکاری و همگرایی در روابط بین الملل   
نظریه های روابط بین الملل را در یک تقسیم بندی می توان تحت سه مقوله دسته بندی کرد: نخست، نظریه های 

همکاری که شامل تبیین روابط و رفتار دولتها بر اساس فرضیه همکاری است. تئوری های همگرایی، 

کارکردگرایی، وابستگی متقابل، تحقیقات صلح، ارتباطات و... از این زمره اند. دوم، نظریه های کشمکش 

و منازعه که شامل نظریه های تحلیل منازعه، بازدارندگی، توزان قوا و بازی ها است. سوم، نظریه های نظام 

بین الملل، شامل نظریه های سیستم ها و وابستگی)راما ملکوته و نارسیها رائو، 1368: 137(.   

مسائلی مانند بی کفایتی و نارسایی نظام های سیاسی منفرد در جلوگیری از جنگ های خانمان سوز، 

گسترش روز افزون تجارت و ارتباطات بین المللی، جهانی شدن و گسترش همبستگی های اقتصادی، 

روند جهانشمولی حقوق بشر، افزایش مسائل جهانی مانند آلودگی محـیط زیست، ضرورت مبارزه با 

تروریسم و سالح های کشتار جمعی و... منجر بـه رویکرد دولت ها برای تأسیس بـیش از پـیش نهادها 

و سازمانهای بین المللی، فرامنطقه ای و منطقه ای شده است. دو وجه تأسیس و حیات این سازمانها را 

می توان دستیابی به صلح و امنیت و همکاری دانست. کشورها به قصد اتحاد سیاسی، اقتصادی، دفاعی 

برای ائتالف گردهم می آیند تا حداکثر منافع مورد نظر خود را تأمین نمایند. اتحادها از مجموعه ای از 

منافع کشورها بروز می-کنند؛ که ممکن است مکمل یا مشابه یکدیگر باشند، اما دستیابی به آنها نیازمند 

هماهنگی کشورها است)بیلیس و دیگران، 1373: 243(. 

»همگرایی1«  در مقابل »واگرایی2«  قرار دارد و به لحاظ مفهومی عبارت است از تقّرب و نزدیک 

 به عنوان هدف مشترك آنان شناخته می شود و در برابر آن، 
ً
شدن افراد به سمت نقطه ای مشخص که معموال

واگرایی عبارت است از تفکیک و جدایی از همدیگر و دور شدن آنها از هدف مشترك و حرکت به سوی 

هدف های خاص)حافظ نیا، 1385: 373(. همگرایی منطقه ای به معنی درهم آمیزی سیاسی- اقتصادی 

1. integration
2. disintegration



  )
20

00
-2

02
0( 

کیه
 تر

ن و
یرا

ی ا
صاد

 اقت
بط

روا
ی 

ش ها
چال

 و 
ه ها

مین
ز

115

فصلنامه علمی - پژوهشی

و استراتژیک کشورها در منطقه ای ویژه برای پدید آوردن یک نظام منطقه ای یکپارچه است. بهترین مثال 

برای گروه بندی منطقه ای؛ آ. سه. آن، نفتا، و برای همگرایی منطقه ای؛ اتحادیه اروپا می باشد)مجتهدزاده، 

1381: 204(. ارنست هاس، پایه گذار نظریه همگرایی، همگرایی را پروسه ای می داند که به وسیله آن، 

رهبران سیاسی چند کشور مختلف متقاعد می شوند وفاداری، انتظارات و فعالیت های سیاسی شان را به 

سمت مرکز جدیدی که نهادهایش از اختیارات قانونی برخوردار باشند، سوق دهند)سیف زاده، 1368: 

191(. در مقابل، واگرایی فرآیندی است که طی آن، واحدهای سیاسی و دولتها از همدیگر دور شده، و 

زمینه  بحران و جنگ حاکم می گردد)قوام، 1389: 262(. فرآیند همگرایی و واگرایی در ارتباط با بازیگران 

سیاسی و دولت ها، از احساس و درك هدف مشترك و یا برعکس آن، اهداف و منافع متعارض شروع 

می شود و با تداوم آن، نیروهای اصلی و یا تسهیل کننده به تقویت روند کمک نموده، تا فرآیند را کامل 

نمایند. مرحله پایانی فرایندهای مزبور را یکپارچگی با پیامدهایی چون امنیت، صلح و توسعه، و یا برعکس 

تجزیه با پیامدهایی چون تنش، جنگ و توسعه نیافتگی تشکیل می دهد)کاظمی، 1370: 3(. همگرایی 

 به ادغام واحدهای سیاسی منجر نمی شود، اما رفع اختالفات سیاسی و افزایش همکاری های 
ً
ضرورتا

دوجانبه و چندجانبه می تواند زمینۀ تشکیل سازمان های فراملی و در نهایت، ادغام واحدهای سیاسی را 

فراهم کند. عمده ترین عوامل و ویژگی-های همگرایی عبارتند از: 

1- ویژگی های مشترك فرهنگی- تاریخی: مانند زبان، تجربه تاریخی، ایدئولوژی، دین و مذهب، 

نژاد، قومیت، خاندان و آداب و رسوم مشترك؛  

2- وحدت طبیعی و جغرافیایی و برخورداری از واحدهای جغرافیایی متمایز و یکپارچه نظیر شبه 

جزیره، خلیج، فالت، قاره، دریا، شبه قاره و... مانند اتحادیه پاسفیک، نفتا، وحدت آفریقا؛  

3- تهدید مشترك اعم از تهدید امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و.... ؛  

4- عالیق و منافع مشترك: مانند گروه هشت، بازار مشترك اروپا، اوپک و ..... ؛  

5- نیازها و وابستگی های متقابل در زمینه های مختلف: مانند آ.سه. آن، اکو و ...؛  

به عهده  را  و رهبری همگرایی  تأسیس  نقش  که  ژئوپلیتیک  و  نیروهای سیاسی  قدرت مسلط   -6

می گیرند مانند کشورهای استعمارگر، قدرتهای جهانی و منطقه ای)کشورهای مشترك المنافع انگلیس، 

CIS و...(؛ 

 7- روابط عاطفی و سیاسی رهبران کشورها مانند فدراسیون امارات متحده عربی؛   

8- وابستگی های تمدنی مانند تمدن اسالمی، اروپایی، اسالوی و...؛  
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فرآیند  شکل گیری  بر  کننده ای  تعیین  تأثیر  ترکیبی  یا  انفرادی  صورت  به  مذکور  عوامل  و  زمینه ها 

ل های بین المللی و منطقه ای دارند)حافظ نیا، 1379: 57-58(. 
ّ
همگرایی و پدیدار شدن تشک

     یکی از جدی ترین نمودهای همگرایی در دوران معاصر، در حوزه اقتصاد است. همگرایی اقتصادی 

براساس دو اصل" تجارت آزاد" و "رفاه" باعث شده است که اکثر کشورها، شرکت ها و گروه های اقتصادی 

بدون توجه به اختالفات و تفاوت ها با هم همکاری داشته باشند و در راستای تجارت آزاد، مرزهای خود 

را به روی دیگر بگشایند. دولت ها سعی می کنند پیوستگی اقتصادی، تجاری و مبادالت کاالیی و ارزی 

خود را با دیگر کشورها افزایش دهند. در دنیای کنونی رفاه با تجارت به دست می آید. موفقیت و تداوم در 

همگرایی اقتصادی باعث تسّری در دیگر حوزه ها می شود. بدین مفهوم که اگر کشورها بتوانند در حوزه 

اقتصاد با هم پیوستگی یابند، همگرایی در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز رخ می دهد. 

 2- پیشینه ی روابط ایران و ترکیه  
روابط ایـران و ترکیه به دوره های طوالنی تاریخی باز می گردد. در عین حال، شاهد روابط سیاسی متزلزل و 

پر فراز و نشیب و جنگ های متناوب بین آنها بوده ایم. با وجود تنش های سیاسی زیاد بین آنها؛ امضاء ده ها 

مقاوله نامه، معاهده و قرارداد فی مابین، حاکی از عالقه طرفین به گسترش روابط بوده، و با توجه به این که 

 جهانی و همواره منطقه ای مطرح بوده اند، در تقویت و یا 
ً
همواره هر دو به عنوان دو قدرت تأثیرگذار بعضا

تضعیف ثبات و امنیت در این مجموعه امنیتی منطقه ای نقش بسزایی داشته اند.  

با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل صفوی در سال 1052م در تبریز بود که برای متحد کردن        

طوایف مختلـف در طـول سـیزده سال با انجام جنگ های مختلف و انتخاب مذهب شیعی توانست بار 

دیگر وحدت و تمامیت ارضی را برای ایران به ارمغان بیاورد. از این تاریخ به بعد بود که روابط سیاسی 

و بازرگانی ایران با دولت های خارجی نظم یافت و اعزام سـفیر بـه دربـار سـالطین خارجی و پذیرفتن 

سفرای بیگانه مرسوم گردید)هوشنگ مهدوی، 1375: 4-2(. در عین حال، همواره درگیری هایی به بهانه 

اختالف مذهبی بین دو کشور رخ می داد از جمله جنگ چالدران در 23 اوت 1514م در دشت چالداران 

ردنشین شمال غربی ایران بین دو 
ُ
بـرای جلوگیری از گسـترش و نفوذ شیعه اثنی عشری و تسخیر مناطق ک

کشور روی داد. وجود جنگ های متعدد بعدی بین این دو امپراطور سبب خستگی دو کشور گردید که 

منجر به انعقاد معاهده صلح آماسیه بین دو کشور در 29 مه سال 1555م گردید که اولین معاهده صلح 

دو امپراطوری بـود)ابوالقاسمی و اردوش، 1378: 85(. از اواخر قرن 16م، عثمانی ها طی پیمان صلح 
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بخارست با روس ها متعهد شدند که به سپاهیان روس که در حال جنـگ با ایران بودنـد، مهمات و آذوقه 

برسانند که افشای این موضوع بار دیگر باعث تیره شدن روابط دو کشور و جنگ های محدود شد. پس از 

آن نیز روابط دو کشـور همراه با بی اعتمادی و جنگ-های خونین بود)پارسانژاد، 1384: 19(. فروپاشی 

صفویان در ابتدای قرن 18م باعث تهاجم روس ها و عثمانی ها به ایران شد و با قدرت گرفتن سلسله 

قاجاریه، روابط این دو کشور همسایه تا حدی بهبود یافت و آخرین جنگی که بین دو کشور ایران و عثمانی 

روی داد، در زمان فتحعلی شاه قاجار بود که با تحریک تزار روسیه، عباس میرزا به عثمانی حمله کرد 

اما چون هیچ یک از آنها توان جنگ های طوالنی را نداشتند، با وسـاطت انگلستان معاهده صلح ارزروم 

87(. مهمتـرین موضـوعات  را در 12 جوالی 1823م امضاء نمودند)ابوالقاسمی و اردوش، 1378: 

مورد اختالف ایران و ترکیه در قرن 19 تا آغاز شروع جنگ جهانی اول شامل مسئله زّوار ایرانی، مسئله 

پناهندگان و ابهاماتی بود که در مورد سرحدات وجود داشت. دولـت عثمـانی در سـال 1835م بـا تأسیس 

 در ماه 
ً
سفارت خود در تهران، روابط سیاسی خود را با ایران به طور رسمی بر قرار کرد، ایران نیز متقابال

اوت سال 1851م به دستور امیر کبیر صدر اعظم وقت ایران، سفارتخانه ای در شهر استانبول تأسیس کرد و 

برای این منظور حاج میرزا احمدخان از منشی های وزارت خارجه را بعنوان اولین کاردار ایران به استانبول 

فرستاد)ازغندی، 1382: 27(. جنگ جهانی اول در ماه اوت 1914 آغاز شد، در نوامبر 1918 به پایان 

رسید و باعث انقراض امپراطوری عثمانی و تأسیس کشور جدید ترکیه گردید. بر این اساس، در تاریخ 

29 اکتبـر سال 1923 حکومت جمهوری اعالم و مصطفی کمال پاشا )آتاتورك( به ریاست جمهوری 

این کشور منصوب گردید. پهلوی اول در سال 1313ق، با دعوت رئیس جمهوری آن کشور از کشور 

ترکیه بازدید کرد و اندکی پس از این مسافرت، آتاتورك بزرگ ترین منبع الهام وی شد)بنی احمد، 1380: 

417(. در چندماه آینده در همان سال قرار بود، رئیس جمهور ترکیه به ایران مسافرت کند، اما مسافرت 

آتاتورك به ایران به علت بیماری وی به تعویق افتاد و جامه عمل نپوشید)نفیسی، 1345: 150(. اختالفات 

ایران و ترکیه در دوره حاکمیت رضاشاه و آتاتورك، به ویژه در دهه اول آن، بسیار چشمگیر بود. بیشتر این 

اختالفات به خاطر مسائل مرزی بود: شورش کردها و مسئله فعالیت های گسترده و مستمر آن ها و نیز 

تبلیغات گسترده پان ترکیسم به ویژه در سال های آغازین جمهوری ترکیه)دهنوی، 1386: 1-5(. با این 

حال، عهدنامه های مهم بین ایران و ترکیه در دوره پهلوی اول عبارت بودند از: پیمان سعدآباد، عهدنامه 

مرزی ودادیه و تأمینیه ایران با ترکیه، قرارداد سرحدی ایران و ترکیه، عهدنامه  مودت ایران و ترکیه)پسیان و 

معتضد، 1377: 433 - 435(.
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در دوره  پهلوی دوم)1320 تا 1357( اگرچه روابط دو کشور ایران و ترکیه بر پایه هم پیمانی با غرب و 

امریکا بنا نهاده شده بود؛ اما فراز و فرودهایی هم داشت. به عنوان نمونه در مورد عبور کامیون های ایرانی 

از قلمرو ترکیه نارضایتی هایی وجود داشت و ترکیه در زمینه ی ترانزیت کامیون های ایرانی و یا به هنگام 

ورود آنان به ترکیه مشکالت و موانعی را ایجاد می کرد)دهنوی، پیشین، 25(. پهلوی دوم با توجه به وجود 

تمایل و گرایش پان ترکیسم در ترکیه، در قبال مناطق آذری نشین ایران نسبت به ترکیه احساس بی اعتمادی 

می-کرد)فردوست، 1382: 380(. علی رغم وجود چنین نگرشی از سوی زمامداران آن عصر نسبت به 

ترکیه و کارشکنی های ترکیه در امر تجارت با ایران، دو کشور در قریب چهل سال حکومت پهلوی دوم 

گام های اساسی را در جهت توسعه پیوندهای سیاسی و نظامی و اقتصادی را برداشتند که عبارتند از: 

انعقاد پیمان بغداد در سال 1334ه.ش، انعقاد پیمان سنتو در سال 1338 ه.ش، تشکیل سازمان توسعه 

و عمران منطقه ای موسوم به آر.سی.دی در سال 1343ه.ش )مدنی، 1380: 315(. در این دوره حدود 

30 توافق نامه و قرارداد پروتکل و صورت جلسه میان دو کشور به امضاء رسید که موضوعات اقتصادی، 

سیاسی، و فرهنگی را شامل می شد. همچنین کمیسیون مشترك اقتصادی ایران و ترکیه در سال 1354ه.ش 

بـه منظور تقویت همکاری های نزدیک در زمینه های فنی و اقتصادی فعال شد. روابط ایران با ترکیه در این 

دوره بیشتر تحت تأثیر پیمان های فوق، و امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بود)هوشنگ مهدوی، 1375: 

  .)202-198

در دوره پس از انقالب اسالمی، مؤلفۀ اقتصادی تعیین کننده روابط بین دو کشور می باشد. نکته مهم 

در شکل گیری و تقویت این نوع روابط، وضعیت وخیم اقتصادی ترکیه در دهه های 1350 و 1360ش 

است که مصادف با اواخر سلسله پهلوی و دوره پس از پیروزی انقالب اسالمی بود. بی ثباتی اقتصادی 

که این کشور با آن دست به گریبان بود، باعث گردید که این کشور سعی کند از ظرفیت های بالقوه اقتصاد 

ایران برای تأمین منافع ملی خـود استفاده کند و از سوی دیگر تحـریم کشورهای غربی و جنگ تحمیلی 

این رابطه را تداوم داده، و میل به گسترش ابعاد اقتصادی آن را دو سویه نماید. در دوره پس از وقوع انقالب 

اسالمی در ایران، ابتدا به دلیل تفاوت ها در مواضع دو دولت، روابط اقتصادی ایران و ترکیه با رکود مواجه 

شد ولی پس از واقعه گروگان گیری و تحریم اقتصادی ایران، به دلیل عدم شرکت ترکیه در تـحریم مذکور، 

روابط دو کشور تاحدودی رو به بهبودی نهاد. بنابراین، از سال 1980 فصل جدیدی در روابط اقتصادی 

دو کشور گشوده شد.

پس از آغاز جنگ تحمیلی و با تشدید محاصره اقتصادی بلوك غرب، مبـادالت اقتصـادی دو کشـور 
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بـه مقدار زیادی افزایش یافت به طوری که واردات ایران از ترکیه در سال 1359 به 127 میلیون دالر و 

حدود 10 برابر سال 1357 رسید و در 28 فروردین 1360 بنا به پیشنهاد ترکیه، وزیر بازرگانی آن کشور 

در رأس هیأتی بـه ایران آمد و مذاکراتی بـا وزیـر بازرگانی وقت به عمل آورد که منجر به امضاء یادداشت 

تفاهم مورخ 22 آوریل 1981 گردید و به موجب آن واردات ایران از ترکیه در سال 1360 به 347 میلیون 

دالر رسید. میزان نفت صادراتی به ترکیه نیز 3/5 میلیون تن شد. در سال 1361 واردات ایران از ترکیه به 

حدود 895 میلیون دالر افزایش پیدا کرد که نسبت بـه سال قبـل حـدود 160% افـزایش داشت. گسترش 

روابط تجاری دو کشور با استقبال زیاد بخش خصوصی و دولتی ترکیه مواجه، و در این سال ایران به 

عنوان اولین واردکننده ی کاال از ترکیه شناخته شد. با افزایش مبادالت دو کشور، در فروردین 1362 اولین 

کمیسیون مشترك اقتصادی دو کشور در آنکارا تشکیل شد و در سال های بعد هم ادامه یافت. در اواخر 

سال 1986 وزیر نفت، براساس دعوت مقامات ترکیه، به آن کشور عزیمت نمود و عالوه بر تعیین قیمت 

نفت، بر فروش حدود 6 میلیون تن نفت خام به ترکیه، برای سال 1987م توافق، و مبادالت دو کشور از 

سر گرفته شد)قاسمی، 1374: 247-241(. طی جنگ تحمیلی، مقامات ترکیه در بیانیه  هایی، بی طرفی 

خـود را در جنگ اعالم، و احتمال هرگونه خطری را از جانب ترکیه تکذیب کردند و همواره آمادگی خود 

را برای توسعه روابط اقتصـادی و تسـهیالت ترانزیتی با دو کشور درگیر در جنگ اعالم داشتند)قاسمی، 

1347: 237-236(. به طور کلی در یک تقسیم-بندی، تاریخچه معاصر روابط ایران و ترکیه را می توان 

در چهار دوره مورد بررسی قرارداد: 

مرحله اول: بین سال های )1301-1357ش( که در آن روابط حسنه بین دو کشور برقرار بود. 

مرحله دوم: بعد از انقالب اسالمی)1357-1369ش( که نوعی وابستگی متقابل بر این روابط حاکم 

بود. 

مرحله سوم: از سال 1369-1381 که در آن روابط پر تنش بود. 

مرحله چهارم: بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه از سال )2002( )1382ش( که با 

نوساناتی، روابط خوب بوده است. 

در حالی که از همان سال 2000 )1378ش( روابط حسنه ایران و ترکیه شروع شد، اما سه اتفاق باعث 

ایجاد نقطه عطفی در روابط دو جانبه ایران و ترکیه گردید. اولین رویداد، انتخابات سال 2002 )1381ش( 

و پیروزی حزب عدالت و توسعه در ترکیه بود که موجب ورود نخبگان جدید و کاهش نفوذ نظامیان و 

سیاستمداران مخالف ایران شد. عالوه براین، خود حزب عدالت و توسعه نیز با یک استراتژی جدید در 
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سیاست خارجی بر اساس پنج اصل وارد عمل شد: 1- تعادل بین امنیت و دموکراسی 2- سیاست صفر 

کردن مشکالت با همسایگان، 3- روابط در حال توسعه با همسایگان و همچنین کشورهای همجوار 

آنان، 4- سیاست خارجی چند بعدی، 5- دیپلماسی ریتمیک و چند جانبه) Aras, 9:2009(. عالقه 

به گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و ترویج وابستگی متقابل اقتصادی با همسایگان در 

بوروکراسی ترکیه، باعث شد گروه های بازرگانی ذینفع و اتاق های بازرگانی در سیاست خارجی تأثیرگذار 

 .)Altunışık ,2010:161(شوند

     دومین رویداد، تشنج در روابط ترکیه و آمریکا به خاطر حمله به عراق بود. ایران و ترکیه مخالف 

حمله ایاالت متحده و حضور این کشور در عراق بودند. نخبگان ترکیه از این بیم داشنتند که اعطای 

مجوز عبور به نیروهای خارجی از طریق مناطق پر جمعیت کردنشین، یک تهدید دراز مدت برای ترکیه به 

وجود آورد و ایرانیان نیز از تجزیه عراق و به تبع آن استقالل کردستان نگران بودند. بنابراین، سیاست های 

 546:2011, Ehteshami and(منطقه ای ترکیه و ایران پس از حمله آمریکا به عراق هم پوشانی داشت

 .)Elik

رویداد سوم، میانجی گری ترکیه بین ایران و غرب در مسئله هسته ای ایران بود. این بار نیز مانند جنگ 

2003 )اسفند 1381ش( عراق، ترکیه تحقق »استراتژی استقالل« خود را از طریق حل مسأله هسته  ای 

ایران و به نمایش گذاشتن مهارت خود در این راه، دنبال می کرد. سیاست ترکیه در قبال برنامه اتمی ایران از 

یک نظاره گر بی تفاوت تا تبدیل به میانجی گری تغییر کرد. از اواخر سال 2008م)1387.ش( موضع ترکیه 

Gür- )پس از سفر اردوغان به امریکا تغییر کرد و اعالم کرد که ترکیه می تواند بین دو کشور میانجی باشد 

zel and Ersoy ,2012:38-40(. ترکیه و برزیل در مه 2010 )اردیبهشت 1389( در حاشیه اجالس 

سران گروه 15 در تهران توافق نامه 10 بندی را امضا کردند که نشان از دیپلماسی فعال این کشور برای حل 

مسئله هسته ای ایران داشت. ترکیه که در آن مقطع از اعضای غیر دائم شورای امنیت بود، به قطعنامه 1929 

که یک ماه بعد از این توافق نامه صادر شد و تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب کرد، رأی منفی داد. 

هم زمان با توسعه روابط سیاسی در این مقطع، روابط اقتصادی نیز جهش فوق العاده ای داشت. در 

یکی از نخستین دیدارها بین مقامات دو کشور در این دوره در اکتبر 2003 )مهرماه 1382( یک هیئت 

عالی رتبه اقتصادی به همراه سیصد بازرگان در سفری سه روزه به تهران سفر کردند و قراردادی به ارزش 

200 میلیون دالر بین ایران و ترکیه امضا کردند و ایران اعالم کرد عوارض گمرکی کاالهای وارداتی از ترکیه 

به تدریج و در مدت پنج سال کاهش می یابد. در دیداری که اردوغان در سال 2009 )1388ش( از ایران 
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www.(داشت مقرر شد حجم تجارت خارجی بین دو کشور تا سال 2015 به 30 میلیارد دالر برسد

 .)jameJamonline.ir

     در سال 2002 )1381ش( مجموع تجارت خارجی دو کشور 1/3 میلیارد دالر بود که 900 میلیون 

دالر آن صادرات ایران به ترکیه، و بیش از 300 میلیون دالر آن را واردات ایران از ترکیه تشکیل می داد. این 

ارقام تا پایان سال 2010 )1389ش( به مجموع تجارت خارجی 10/7 میلیارد دالر رسید که 7/6 میلیارد 

 .)Comtrade.un.org(دالر آن صادرات ایران به ترکیه و 3 میلیارد دالر واردات ایران از ترکیه بود

3- روابط اقتصادی ایران و ترکیه 2020-2000
     طی سال های اخیر روابط ایران و ترکیه آمیزه ای از تعارضات ژئوپلیتیکی و همکاری های ژئواکونومیک 

بوده است. دو کشور به دلیل آن که خواهان دستیابی به توسعه ی اقتصادی و فناوری های مدرن بوده اند، 

در  به خصوص  روابط حسنه ای  به سبب همسایگی،  و  بخشیده،  بهبود  را  یکدیگر  با  اقتصادی  روابط 

زمینه های تجارت و انرژی داشته اند. از آنجایی که ایران بازار مصرفی بزرگی است و منابع انرژی غنی 

دارد، اولوّیت نخست سیاستمداران ترکیه است و رفت و آمدهای مکرر دیپلماتیک موجب توسعه ی این 

مناسبات شده است)اکبری، 1387: 814(. همچنین از آنجا که ایران مورد تحریم قرار گرفته است، ترکیه 

می تواند معبری مناسب جهت تأمین کاالهای ضروری و دور زدن تحریم ها برای ایران باشد. عالوه بر این، 

به دلیل نزدیکی ترکیه با کشورهای غربی و بهره مندی از فناوری های روز دنیا، این کشور برای جلو راندن 

صنایع فرسوده ی ایران می تواند کمک به خروج ایران از انزوای بین المللی کند)رسولی و ایمانی، 1389: 

83(. با این حال، گسترش همکاری های دوجانبه ی اقتصادی و صلح پایدار بین دو کشور حداقل با سه 

محدودیت روبه رو است:

امنیتی  بیشتر رویکردی سیاسی/  ترکیه،  از جمله  به همسایگان  ایران نسبت  الف( رویکرد عمومی 

می باشد؛ 

ب( تحریم های سازمان ملل و آمریکا عاملی محدودیت زا برای همکاری های اقتصادی با ایران است؛ 

ج( دخالت بازیگران مؤثر منطقه ای مانند اسرائیل و عربستان موجب تضعیف فضای همکاری جویانه ی 

اقتصادی بین ایران و ترکیه شده است)آقایی و همکاران، 1397؛ برزگر، 1389؛ رضایی و وثوقی، 1394(. 

در عین حال، پیوندهای دوجانبه ی اقتصادی دو کشور در مدیریت منازعه و کاهش تعارضات در قالب 

شاخص های اصلی همکاری اقتصادی نقش به سزایی داشته است. 
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با  روابط  تقویت  را  خود  خارجی  سیاست  اصل  مهمترین  ترکیه  چون  دوره  این  در  عالوه بر این، 

با  خارجی  تجارت  افزایش  شاهد  گذاشته،  اقتصادی  متقابل  وابستگی  مبنای  بر  همسایه  کشورهای 

کشورهای همسایه اش بوده است. در همین راستا، تجارت ترکیه با ایران به طور بی سابقه ای افزایش یافته، و 

سوءتفاهم های بین دو کشور بر سر حمایت ایران از پ.ک.ک و حمایت ترک ها از منافقین برطرف شد و 

چون ترکیه درگیر بحران اقتصادی سال های 2001-2002 بود؛ برای عبور از این بحران، خواهان گسترش 

روابط اقتصادی با ایران شد)رسولی و ایمانی، 1393: 20(. 

دو کشور از سال 2001 تصمیم گرفتند شورای تجاری مشترک را به منظور گسترش روابط اقتصادی و 

بازرگانی تأسیس کنند. همچنین دیدارهای رسمی برگزار کردند که عالوه بر حضور دیپلمات ها، بازرگانان 

نیز حضور داشتند و محور جلسات، دخالت دادن بخش خصوصی در امور اقتصادی و تنوع دادن به 

فعالیت های اقتصادی مشترک بود. همچنین عالوه بر تجارت انرژی، سرمایه گذاری مستقیم تجاری و 

گسترش گردشگری جزء عالقه های مشترک دو کشور بود که حتی با وجود تحریم های ایاالت متحده بر 

سر برنامه ی هسته ای ایران، سرمایه گذاری و تجارت در زمینه های غیر نفتی را افزایش دادند، شرکت های 

تجاری گوناگونی در ترکیه)به ویژه در استانبول، تأسیس شد و حجم سرمایه گذاری به 882 میلیون دالر 

.)De Neve 2017: 22(رسید

رشد  کشور  دو  بین  تجارت  گسترش  و  اقتصادی  بهبود  تا 2011  دوره ی 2002  در  کلی،  طور  به 

کرد. تا سال2010 حدود 1470 شرکت ایرانی فعال در زمینه ی تجارت در کشور ترکیه مشغول فعالیت 

بودند)در مقایسه با سال 2002 که تنها 319 شرکت فعال بودند(. در سال 2011 شرکت های ثبت شده 

 .)2 :2017 ,De Neve(در ترکیه از سوی ایرانیان به عدد 2072 و در سال 2015 به رقم 11470رسید

بوده  میلیارد دالر  ایران، 9  به  ارزش صادرات کاالها  ترکیه در سال 2010،  آمار  داده های مرکز  مطابق 

 در 
ً
است)Turkish Statistical Institute, 2018: 32, july( . این آمار برای سال 2011 نیز تقریبا

همین حدود بود اما در سال 2012 با افزایشی چشمگیر به رقم 10 میلیارد دالر  رسید. در سال 2013 

صادرات ترکیه به ایران به رقم 4 میلیارد دالر رسید و نسبت به سال2012 کاهش داشت و در سال های 

2014 و 2015 همین رقم باقی ماند تا این که در سال 2016، بهبود یافت و به مرز 5 میلیارد دالر رسید. 

Turkish Statistical Insti-(2010 به ارزش 7/6 میلیارد دالر بود  صادرات ایران به ترکیه نیز در سال

tute, 2018: 23july(. این رقم در سال 2011 به ارزش 12/5 میلیارد دالر رسید و برای سال 2012، 

ثابت ماند. از سال 2013 تا سال 2016، شاهد کاهش تدریجی صادرات ایران به ترکیه به رقم برای سال 
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2016 به ارزش 4/7 میلیارد دالر هستیم. نقطه ی اوج صادرات متقابل ایران و ترکیه، سال 2012 می باشد 

Turkish Sta-(22 میلیارد دالر بوده است و بعد از آن روند کاهشی اتفاق افتاده است  که چیزی حدود

tistical Institute, 2018: 23 July(. این کاهش تجارت به این دلیل بود که 30 بانک ایرانی از جمله 

بانک مرکزی ایران به دلیل تحریم های هسته ای توانایی برقراری ارتباط با انجمن مالی بین بانکی در سراسر 

دنیا را نداشتند و نمی توانستند معامالت بین المللی را انجام دهند. این نوع تحریم از مارس 2012 اجرائی 

 .)Turkish Statistical Institute, 2018: 23 July(شد و تأثیر بسیار منفی بر صادرات ایران گذاشت

اما بعد از توافق هسته ای ایران)برجام(، صادرات ترکیه به ایران بین سال های 2016 تا 2017 از مقدار 

ارزشی 5 میلیارد دالر به 3/2 میلیارد دالر رسید. در عوض، صادرات ایران به ترکیه طی سال های 2016 

Turkish Statis-(2017 طی روندی افزایشی، از مقدار 4/7 میلیارد دالر به 7/5 میلیارد دالر رسید  و

tical Institute, 2018: 23 July(. به طور کلی، تجارت میان ایران و ترکیه در طول سال های 2002 

تا 2017 به شدت افزایش یافت و این امر در مدیریت منازعه و تعارضات سیاسی/امنیتی دو کشور بسیار 

 .)1999:465,Barbieri&Levy(تأثیر داشت

اغلب کاالهایی که از ایران به ترکیه صادر  شده، کاالهای مصرفی و کاربر و یا مواد معدنی خام بوده 

است. بنابراین، ایران به کاالهای وارداتی از ترکیه بیشتر وابسته است زیرا از نوع کاالهای استراتژیک)نه 

کاربر و مصرفی( هستند، و خواهان قطع واردات این کاالها نیست و این کاالها مانعی جهت گسترش 

کتور هسته ای، وسایل حمل و نقل ریلی، الیاف  سطح منازعات است. ماشین آالت و لوازم جانبی آن، رآ

مصنوعی، قطعات الکترونیکی، چوب، سنگ و فلزات گرانبها، آهن و فوالد، کاغذ و سنگ معدن کاالهای 

وارداتی از ترکیه به ایران، و سوخت، نفت و میعانات گازی، پالستیک و مشتقات آن، فلز، روی، آلومینیوم، 

کود، استیل، مواد شیمیایی آلی، محصوالت کشاورزی، میوه های خوراکی، آجیل، خربزه، مس و مواد 

شیمیایی غیرآلی کاالهای صادراتی از ایران به ترکیه بوده اند)شریفی، 1394: 10-16(. به دلیل آن که 

از ترکیه  بر کاالهای وارداتی  با وضع تعرفه های سنگین  اقتصاد سنتی است، همواره  ایران یک  اقتصاد 

همچنین معطل ماندن کاالها در گمرکات ایران و قیمت باالی سوخت در ترانزیت داخلی باعث ایجاد 

 .)33-31 :2017 , Rivals(مانع در گسترش این روابط تجاری می شود

     باید توجه داشت که ایران دومین تأمین کننده ی نفت و گاز ترکیه بعد از روسیه می باشد. ترکیه به 

ایران به عنوان یک تأمین کننده ی باثبات درازمدت می نگرد و از این منظر اهمیت تجارت گاز به عنوان یک 

کاالی استراتژیک برای ترکیه بیشتر از ایران است. چون ترکیه درحال رشد است، در آینده نیز نیاز بیشتری 
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 .)2008: 508. Aras  & Polat ,(به واردات گاز دارد. پس ترکیه نگران امنیت گاز وارداتی از ایران است

ضعف راهبردی آنکارا در برابر مسکو موجب شده که ترکیه در پی تأمین کنندگان دیگر برای گاز باشد و در 

این راستا منطقی-ترین گزینه، ایران می باشد. در سال 2007 دو یادداشت تفاهم بین طرفین امضا شد: 

اولی، مربوط به ساخت خط لوله ی انتقال گاز از ایران به ترکیه، و دومی مربوط به ایجاد شرکتی مشترک 

بین ایران و ترکیه برای انتقال گاز اروپا. همچنین در سال 2011، شرکت ملی انرژی ترکیه در پروژه ی گازی 

پارس جنوبی سرمایه گذاری کرد که افتتاح خط انتقال گاز تبریز- ارزروم موجب افزایش تجارت بین دو 

کشور شد)غائبی، 1395: 96(. 

در خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در سال های اخیر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

ترکیه در ایران و بالعکس، افزایش یافته است. سرمایه گذاری مستقیم ایران در ترکیه بیشتر توسط افراد در 

بخش امالک و مستغالت است، اما سرمایه گذاری ترک ها بیشتر توسط شرکت ها و در بخش صنایع 

17(. میزان سرمایه گذاری مستقیم   :2017  ,De neve(انجام  گرفته است و کسب و کارهای کوچک 

خارجی ترکیه در ایران 1/2 میلیارد دالر و میزان سرمایه گذاری ایران در ترکیه، 100 میلیون دالر بوده است. 

.)Copeland, 1996: 16(بنابراین، ایران بیشتر از ترکیه، سرمایه گذاری دریافت کرده است

با آن بتوانند بعد از دهه ی  گردشگری بخشی از استراتژی هر دو کشور ایران و ترکیه بوده است تا 

1990م روابط تجاری را با یکدیگر گسترش دهند)Sinkaya, 2012 :847(. در سال 2001 حدود 330 

هزار نفر از ایران به ترکیه سفر کردند، در سال 2010 این عدد با رشد قابل توجهی به میزان حدود دو میلیون 

و هفتصد هزار نفر رسید)Habibi, 2012 :4(. بنابراین گردشگری همواره بخش جدایی ناپذیری از روابط 

دو جانبه بین ایران و ترکیه بوده است. 

از سال 2008 طی توافقی بین ایران و ترکیه، صدور ویزا برای سفر اتباع این کشورها به یکدیگر لغو 

شد تا گردشگری در هر دو کشور رونق بیشتری بگیرد. ترکیه از طریق جذب بیشتر گردشگر از ایران توانسته 

است تا حدودی میزان کسری تجاری که بین دو کشور را که بیشتر ناشی از صدور نفت و گاز به ترکیه در 

سال های 2002 تا 2011بود، جبران کند)Habibi, 2012:5-4(. حدود 1/5میلیون گردشگر ایرانی در 

هر سال به ترکیه سفر می کنند و این عدد در سال های اخیر افزایش یافته، طوری که ساالنه حدود 5 میلیارد 

دالر عواید از سفر گردشگران ایرانی به ترکیه، نصیب این کشور می شود. می توان نتیجه گرفت که به دلیل 

آن که میزان گردشگری بین دو کشور در طول سال های بین 2002 تا 2020  مداوم افزایش یافته، جدای 

از عوایدی مادی که دارد؛ این امر می تواند دستور کار سیاسی/امنیتی بین دو کشور را به خاطر برخورد 



  )
20

00
-2

02
0( 

کیه
 تر

ن و
یرا

ی ا
صاد

 اقت
بط

روا
ی 

ش ها
چال

 و 
ه ها

مین
ز

125

فصلنامه علمی - پژوهشی

گسترده ی این دو جامعه با یکدیگر تغییر دهد و عاملی در جهت صلح و ثبات دو کشور با یکدیگر باشد. 

همکاری دو کشور در قالب سازمان های منطقه ای، در نهادهایی مثل دی هشت، سازمان اکو و کنفرانس 

اسالمی برای تقویت اقتصاد خود و کسب رهبری دیگر کشورها در منطقه صورت می گیرد، لذا دو کشور 

سازمان های منطقه ای را به چشم فرصتی برای نفوذ در منطقه می بینند)رسولی و ایمانی، 1394: 121(.  

حجم تجارت بین دو کشور در سال 2011 )1389.ش( بیش از 16 میلیارد دالر بود که از این میزان، 

12/4 میلیارد دالر صادرات ایران به ترکیه، و نزدیک به  3/6 میلیارد دالر واردات ایران از ترکیه بوده است. 

اگرچه تراز مثبت صادراتی ایران باال بوده، اما در بخش تجارت غیرنفتی، ترکیه دست باال را دارد. در سال 

2015)1394ش( که انتهای این دوره بود، حجم تجارت بین دو کشور به 9/7 میلیارد دالر تنزل پیدا کرد. 

  3/7 میلیارد دالر سهم صادرات 
ً
از این مقدار 6/1 میلیارد دالر سهم صادرات ایران به ترکیه، و حدودا

ترکیه به ایران بود. این مقدار  2/5 درصد از کل حجم تجارت خارجی ترکیه را تشکیل می داد. تراز تجاری 

ایران با ترکیه به دلیل صادرات انرژی همیشه مثبت بوده، و تنها در سال 2012 )1391.ش( صادرات ترکیه 

جهش قابل مالحظه ای داشته، که به خاطر صادرات طال به ایران در قبال واردات انرژی بوده است. در 

حالی که بیشتر صادرات ایران به ترکیه را انرژی و پتروشیمی تشکیل می دهد، کاالهای صادراتی ترکیه به 

ایران متنوع می باشد. 

مقامات ترکیه همواره اعالم می کردند تعهدی نسبت به اجرای تحریم ها علیه ندارند و مقاومت کردند، 

اما با تحریم های وضع شده در حوزه نفتی، مجبور شدند میزان واردات خود را کاهش دهند. 

 30 درصد گاز طبیعی مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند و صادرات گاز ایران به ترکیه 
ً
ترکیه تقریبا

نزدیک به 90 درصد کل صادرات گاز ایران را تشکیل می دهد. خط لوله 40 اینچی با ظرفیت تقریبی 

انتقال روزانه 45 میلیون متر مکعب گاز طبیعی بر اساس قرارداد 25 ساله ای که 1996 )1375ش( میان 

شرکت دولتی بوتاش ترکیه و شرکت ملی گاز ایران امضا شد، قرار بود ساالنه 10 میلیارد متر مکعب گاز 

ایران را به ترکیه صادر کند. که این آمار در باالترین حجم خود به حدود  9 میلیارد متر مکعب در سال 

2014 )1393ش( رسید. براساس قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه که مهم ترین قرارداد صادرات گاز 

ایران محسوب می شود، ایران ساالنه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند که این رقم به معنای 

 .)www.isna.ir(صادرات متوسط حدود 27 میلیون متر مکعب در روز است

یک توافقنامه ترجیحی، محصول مذاکراتی بود که یک دهه به طول انجامید و از تاریخ یکم ژانویه 

کاالهای  از  فقره  تعرفه های گمرکی 140  توافق،  این  در  اجرایی شد.   
ً
)دیماه 1395ش( رسما   2015
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صادراتی ایران شامل اقالم کشاورزی، شیالت و مواد غذایی غیراساسی و 125 فقره از کاالهای صادراتی 

ترکیه شامل تولیدات صنعتی با هدف تجارت دوجانبه به ارزش 35 میلیارد دالر تا پایان آن سال، کاهش 

یافت. بعد از اجرای این توافقنامه، در اقالم صادراتی ایران که مشمول تجارت ترجیحی بودند 12/6 درصد 

افزایش حجم صادرات نسبت به سال گذشته داشت؛ در اقالم وارداتی ایران از ترکیه نیز که مشمول تجارت 

ترجیحی بود، معادل 0/03 درصد کاهش داشته است؛ این نشان می دهد تجارتی که درگروه اقالم تجارت 

ترجیحی در سال 2015 )1394ش( صورت پذیرفت، به نفع ایران بوده است.

اما در مجموع حجم تجارت با ترکیه کاهش داشت، و در پایان سال 2015 )1392ش( تنها 9/7 میلیارد 

دالر بود و هیچ گاه به هدف 30 میلیارد دالری نزدیک نشد، بلکه از آمار 13/7 میلیون دالری سال 2014 

)1393ش( نیز پایین تر بود. واردات ترکیه از ایران 38 درصد کاهش یافت و به 6/1 میلیارد دالر در سال 

2015 )1394ش( رسید و صادراتش به ایران نیز با کاهشی 5/7 درصدی، رقم 3/66 میلیارد دالر را تجربه 

http://comtrade.(کرد. آمارها نشان می دهد ترکیه خرید کاالهای ایرانی غیرگازی را کاهش داده است

un.org(. به هر ترتیب، کاهش حجم مبادالت تجاری نشان می دهد روابط تجاری ترکیه و ایران به سمتی 

می رود که دو همسایه تنها کاالهای ضروری را از یکدیگر بخرند. در سال 2012 )1391ش(، با وجود 

میلیارد  به 14/5  )1393ش(  سال 2013  بود؛  دالر  میلیارد  تجاری 21/89  مبادالت  حجم  تحریم ها، 

دالر کاهش یافت و دو سال بعد از آن با افتی دیگر، به 9/7 میلیارد دالر، یعنی پایین ترین میزان چهارسال 

گذشته اش رسید. صادرات ترکیه به ایران همبستگی قابل توجهی با تولید ناخالص داخلی ایران دارد و این 

موضوع به اختالفات سیاسی یا نتیجه مستقیم تحریم مربوط نمی شود و این کاهش مربوط به کاهش تولید 

ناخالص داخلی ایران و در نتیجه کاهش تقاضا برای واردات بخصوص در زیر شاخه صنایع می باشد. 

در زمینه سرمایه گذاری مستقیم، در حالی که ترکیه تا سال 2015 )1394ش( بیش از 16/5 میلیارد 

دالر سرمایه خارجی جذب کرده، ایران در همین بازه زمانی کمی بیشتر از 2 میلیارد دالرسرمایه جذب 

کرده است)http://unctad.org(. شمار شرکت هایی که با سرمایه اتباع ایرانی در ترکیه فعالیت دارند، 

3350 شرکت، و میزان سرمایه این شرکت ها از سال 2002 )1381ش( تا سال 2014)1393ش( که 

تا پایان  در ترکیه سرمایه گذاری کرده اند، بالغ بر 101 میلیون دالر است. سرمایه گذاری ترکیه در ایران 

سال 2014)1393ش( نیز 1/2 میلیارد دالر اعالم شد )http://isfahan.irib.ir(. ترکیه در ایران بیشتر 

در صنایع کوچک و شرکت های ساختمانی سرمایه گذاری، و سرمایه گذاران ایرانی بیشتر در امالک و 

 .)Ünal and Ersoy, 2014 :150(مستغالت سرمایه گذاری کرده اند
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 از سال 2015 افت و از حدود 3 سال پیش نیز افت شدیدی 
ً
وضعیت تجارت دو کشور که تقریبا

را تجربه کرد، طی ماه های گذشته روند بهبود به خود گرفته، به گونه ای که در سال 1400 نسبت به سال 

99 مراودات تجاری دو کشور رشد 64 درصدی یافت و از 6.9 میلیارد دالر به 11.3 میلیارد دالر رسید. 

همچنین رشد تجارت در سال 1401 نیز ادامه یافت به شکلی که در سه ماهه بهار شاهد رشد 84 درصدی 

تبادالت تجاری بین دو کشور بود. ترکیه در 3 ماه ابتدایی سال 1401، سومین هدف صادراتی ایران و در 

میان کشورهای همسایه دومین هدف صادراتی بعد از عراق بوده است. صادرات ایران به ترکیه در این 

مدت یک میلیارد و 736 میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال که 602 میلیون دالر صادرات 

داشتیم، 188 درصد از نظر ارزشی و 359 درصد از نظر وزنی افزایش را نشان می دهد. بنابراین ترکیه در 

بین کشورهای هدف صادراتی ایران بعد از چین و عراق در رتبه سوم قرار دارد. ترکیه در بین کشورهای 

هدف صادراتی ایران بعد از چین و عراق رتبه سوم و قبل از امارات، هند، افغانستان، عمان، پاکستان، تایلند 

و اندونزی قرار داشته است. در بین کشورهای همسایه نیز ترکیه در رتبه دوم هدف صادراتی بعد از عراق 

و قبل از امارات، افغانستان، عمان، پاکستان، آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و ارمنستان قرار داشته است. 

عمده کاالهای صادراتی به این کشور در 3 ماه نخست سال 1401، شامل پروپان، اوره، روغن های سبک، 

متانول، بوتان، پلی اتیلن، شمش از آهن و فوالد، قیر نفت، کاتد، هندوانه، روی، گوجه فرنگی، آلومینیوم 

و بنزین بوده است. واردات از این کشور یک میلیارد و 270 میلیون دالر بوده، که نسبت به مدت مشابه 

پارسال که یک میلیارد و 45 میلیون دالر بوده، از نظر ارزشی 22 درصد رشد و از نظر وزنی 21 درصد 

کاهش را نشان می دهد. در میان کشورهای تأمین کننده واردات ایران، ترکیه در رتبه سوم پس از امارات و 

چین، و قبل از هند و آلمان قرار دارد. همچنین در بین کشورهای همسایه، ترکیه دومین کشور تأمین کننده 

واردات بعد از امارات و قبل از روسیه، پاکستان و عمان قرار داشته است. اقالم عمده وارداتی هم شامل 

کنجاله، موز، صنایع دستی، ماشین آالت، دستگاه ها، گرید نساجی، دارو، روغن دانه آفتابگردان، توتون، 

پلی اتیلن، اسیدهای نوکلئیک و الیاف بوده است. با توجه به رشد قابل توجه تجارت دو کشور در سال 

1400، سال گذشته میزان تجارت بین دو کشور بهبود قابل توجهی یافت به گونه ای که از 6.9 میلیارد دالر 

در سال 99 به 11.3 میلیارد دالر در سال 1400 رسید که 6 میلیارد دالر شامل صادرات ایران به ترکیه و 

5.2 میلیارد دالر واردات ایران از ترکیه بوده است.

در حوزه انرژی، صادرات گاز به ترکیه داریم که سهم خوبی از صادرات کشور را به خود اختصاص 

داده است و برنامه هایی برای صادرات برق به ترکیه در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد. از جمله موانع 
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روابط تجاری بین دو کشور می توان به ضعف ناوگان جاده ای و ریلی در دو کشور، نرخ باالی محاسبه 

حمل ونقل، بازرسی های مرزی کاال و آسیب به محموله ها، اعمال سختگیری های شدید در مورد ناوگان 

ترانزیت و اجبار به تغییر مسیر، تشکیل صف های طوالنی در مبادی ورودی، افزایش هزینه حمل ونقل 

به دلیل کمبود و فرسودگی شبکه حمل ونقل و وضع مقررات سختگیرانه برای سرمایه گذاران ترک در ایران 

.)https://www.mehrnews.com/news/5545689(اشاره کرد

حجم تجارت ایران و ترکیه با گذر از 5 میلیارد دالر طی 10 ماهه امسال در دوران پسا کرونا مجددا 

رونق گرفته است. بر اساس تازه ترین گزارش اداره آمار ترکیه مبادالت تجاری این کشور با ایران در 10 ماهه 

سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته است. حجم مبادالت تجاری 

میان این دو همسایه در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر 2021 بالغ بر 4.39 میلیارد دالر بوده و در مدت مشابه 

سال جاری میالدی به 5.3 میلیارد دالر افزایش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات ترکیه به ایران در 

10 ماهه نخست سال جاری میالدی با 11 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2.49 میلیارد 

دالر رسیده است. ترکیه در ژانویه تا اکتبر 2021 بالغ بر 2.23 میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود. 

واردات ترکیه از ایران طی 10 ماه یاد شده 2.81 میلیارد دالر بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه 

سال قبل رشد 30 درصدی را تجربه کرده است. ترکیه بازه زمانی مشابه در سال 2021 بالغ بر 2.16 

میلیارد دالر کاال از ایران وارد کرده بود و تراز تجاری ایران با ترکیه در 10ماهه سال 2022 به میزان 320 

میلیون دالر به نفع ایران بوده است. عمده کاالهای صادراتی ایران به ترکیه؛ نفت و گاز، گاز مایع، گرید 

نساجی پلی پروپیلن، پلی اتیلن گرید بادی، کاتد، آهن، فوالد، آلومنیوم، روی، میوه، میوه خشک، سوپر 

فسفات، مکمل دارویی، ماشین های نورد و کاغذ مقوا بوده است. اقالم عمده وارداتی هم شامل کنجاله، 

موز، صنایع دستی، ماشین آالت دستگاه ها، گرید نساجی، دارو، روغن دانه آفتابگردان، توتون، پلی اتیلن، 

اسیدهای نوکلئیک و الیاف بوده است. البته همه گیری ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای زمینی دو کشور 

نیز خود مزید بر علت این روند کاهش بود، اما عمده واردات ترکیه نفت و گاز ایران بوده است که نباید با 

ت کاهش یافت. 
ّ

بسته شدن مرزهای زمینی کم می شد اما در واقعیت صادرات انرژی ایران به ترکیه به شد

در سپتامبر 2020، رهبران دو کشور بار دیگر متعهد شدند حجم مراودات تجاری دوجانبه را به 30 میلیارد 

دالر در سال برسانند. در نیمه نخست سال 2020، حجم تبادالت تجاری تهران و آنکارا با رسیدن به عدد 

1 میلیارد دالر یک کاهش 73 درصدی را نشان داد. این روند نزولی پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال 

تحریم ها علیه ایران آغاز شد و از سال 2017 به بعد صادرات گاز طبیعی و نفت خام ایران به ترکیه به طور 
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چشمگیری کاهش یافت. در پنج ماه نخست سال 1401 میزان صادرات گاز ایران به تمام مقاصد صادراتی 

نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش، و میزان درآمدهای صادرات گاز در دولت فعلی 

نیز 64 درصد افزایش داشته، در این بین حجم صادرات گاز به ترکیه به عنوان یکی از مقاصد صادراتی 11 

 در پی تشدید تحریم ها علیه ایران، ترکیه از سال 
ً
درصد افزایش یافته است. در سال های اخیر و خصوصا

 در زمینه نظامی و انرژی افزایش داده، و توانست تبدیل به 
ً
2020 همکاری خود را با آذربایجان خصوصا

https://www.tahlilbazaar.com/(مسیر ترانزیتی برای انتقال گاز جمهوری آذربایجان به اروپا شود

.)news/196183/

4- چالش ها و موارد اختالف در روابط ایران و ترکیه 
ترکیه از سال 1952 )1330ش( عضو ناتو بوده، و از مزایای این نهاد امنیتی استفاده کرده، و همچنین 

ده ها سال برای عضویت اتحادیه اروپا تالش کرده، در حالی که ایران یک دولت انقالبی است که بعد از 

انقالب اسالمی خواهان تغییر در نظام بین الملل است؛ بنابراین ایران و ترکیه سرمایه متفاوتی برای عرضه 

در خاورمیانه دارند. سیاست خارجی ایران بعد از انقالب اسالمی سعی در بر هم زدن نظم موجود در 

جهان و منطقه دارد و ترکیه به عنوان عضوی از ناتو و گروه 20، ترجیح در نزدیکی به غرب دارد. ترکیه برای 

پیشبرد عالیق خود، از نظم موجود بهره می برد در حالی که ایران معتقد است قدرتش )ایدئولوژی انقالبی 

آشتی ناپذیر و اصرار بر خودکفایی در مقابل فشارها( منافع اش را در استقامت بیشتر نشان می دهد.

چالش های فراروی ایران- ترکیه در دو سطح چالش های منطقه ای و همچنین چالش های بین المللی و 

 موارد مهم ذیل هستند: 
ً
فرامنطقه ای قابل بحث و بررسی است. موضوعات چالش برانگیز منطقه ای عمدتا

سطح روابط عربستان سعودی- ترکیه به مثابه یک ائتالف موقت با یک همکاری استراتژیک، موضوع ایران 

و اهل طریقت و علوی های ترکیه، موضع ایران و ترکیه در قبال اقلیت ها به ویژه کردها، و چالش فرهنگی 

 عبارتند از: 
ً
و اعتقادی در روابط بین آنها. موضوعات چالش برانگیز بین المللی و فرامنطقه ای هم عمدتا

عضویت ترکیه در ناتو، هم پیمانی با غرب و روابط نزدیک با اسرائیل، هم چنین میزان سطح اقبال یا ادبار به 

سیاست خارجی روسیه فدرال در قفقاز و آسیای میانه، و نیز موضوع قره باغ)بحران آذربایجان- ارمنستان(. 

 در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند، جمهوری آذربایجان است)پهلوان و 
ً
تنها جایی که ایران و ترکیه عمال

طیب، 1377: 8(.



130

فصلنامه علمی - پژوهشی

14
01

ان
ست

، زم
ارم

چه
ره 

شما
م ، 

زده
 دوا

سال

جمع بندی و نتیجه گیری
زمینه ها و چالش های روابط ایران و ترکیه در طول تاریخ، پایدار بوده، و متغّیرهای گوناگونی بر آنها تأثیر 

گذاشته است. در این مقاله، عامل اقتصاد به عنوان متغّیر کاهش منازعه مورد توجه قرار گرفت و مشخص 

رویکرد  ترکیه  با  تعارضات خود  قبال  در  ایران  دارد.  ترکیه وجود  و  ایران  بین  تجاری  که همگرایی  شد 

محتاطانه-تری به نسبت ترکیه دارد. ایران و ترکیه تصمیم گرفتند برای رهایی کشورشان از عقب ماندگی، 

سیاست های اقتصادی خود را تغییر دهند، یعنی اهمیت دادن به اقتصاد به عنوان مسئله ی اصلی کشور، 

که به طور غیرمستقیم بر روی مدیریت منازعه بین این دو کشور تأثیر مثبت گذاشته است. هر دو کشور 

می دانند برای توسعه به یک محیط باثبات و عاری از تنش نیاز دارند، و سعی می کنند به خاطر تعارضات 

دوجانبه در منطقه، فضای پیرامونی خود را ُپر تنش نکنند.  در سال های اخیر به خصوص از سال 2000 

به بعد، با روی کار آمدن حزب اسالمگرای عدالت و توسعه در ترکیه، هر دو کشور درپی افزایش نفوذ 

خود در منطقه با استراتژی های گوناگون هستند. رقابت و تعارضات این دو کشور بیشتر در حوزه های 

امنیتی/سیاسی نظیر پیوند راهبردی ترکیه و آمریکا علیه ایران، درگیری های ایدئولوژیک و تفاوت در ماهیت 

وجودی دو دولت ترکیه و ایران نسبت به یکدیگر و نوع نگاه متفاوت نسبت به موضوع فلسطین، سوریه و 

 گرایشات همکاری جویانه ای 
ً
عراق بوده است و برعکس، در زمینه های تجاری و مبادالت انرژی عمدتا

با یکدیگر داشته اند و این عامل اقتصادی/تجاری باعث شده است که تعارضات سیاسی/ امنیتی تحت 

کنترل درآیند. ساختار اقتصادی دو کشور به نوعی مکمل هم بوده، یعنی نوع محصوالت تولیدی دو کشور 

به گونه ای است که عالوه بر تأمین نیازهای هم، می توانند به نوعی اشتراك در تولید و فرآوری نیز بیانجامد 

و نیز وضعیت جغرافیایی دو کشور که می تواند دو کشور را به محور ترانزیتی و ارتباطی شرق و غرب برای 

یکدیگر و برای سایر کشورهای واقع در طول مسیر از دورترین نقطه شرقی تا دورترین نقطه غربی تبدیل 

کند. در سال های گذشته، بخش اعظم ارتباطات اقتصادی دو کشور در قسمت حمل و نقل و خدمات 

ترانزیتی توسعه یافته است. بـا وجود آن کـه دو کشور ایـران و ترکیه از موقعیت استراتژیک خاص برخوردار 

می باشند، ولی روابط اقتصادی آنها منهای صادرات انرژی در حد قابل قبولی بـرای دو همسـایه نیست، به 

ویژه آن که دارای اقتصاد مکمل بوده، و می-توانند نیازهای خود را بدون اتکا به دیگر کشورها تأمین کنند.  

عرصه  در  ایـران  علیه  بـر  امریکـا  سـرکردگی  بـه  غرب  و  جهانی  قدرت های  ائتالف  به  توجه  با 

بـین الملـل و تنگناهای سیاسی- اقتصادی که در این راستا بر ضد نهادهای مالی و اقتصادی ایران ایجاد 

با این کشورها و عضویت این کشور در پیمان های منطقه و  شده است، به نظر می رسد ائتالف ترکیه 
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مشارکتی با ناتو و تالش برای عضـویت در اتحادیـه اروپا، این کشور را به همراهی با کشورهای غربی در 

زمینه پایبندی به تحریم های غرب علیه ایران کـه بیشتر بنگاه های مالی و سرمایه گذاری و نیز صنایع مادر 

و حیاتی ایران را هدف گرفته، مجاب نموده است. 

در پاسخ به سؤال اصلی که زمینه ها و چالش های روابط اقتصادی در ایران و ترکیه )2020-2000( 

به دو بخش خارجی و  باید گفت زمینه ها و چالش های موجود در روابط تجاری دو کشور  چیست؟ 

داخلی قابل تقسیم است؛ عامل خارجی شامل افزایش تحریم ها علیه ایران از سوی آمریکا، که برخی 

از کشورها از بیم جریمه یا تحریم، به ناچار مراودات تجاری با ایران را قطع یا کم کرده اند. با وجود این، 

بخش اصلی صادرات ایران به ترکیه که گاز طبیعی بوده، همچنان در جریان است. عامل داخلی که از آن 

جمله می توان به رقابت دو کشور برای توسعه بازارهای خود در آسیای میانه اشاره کرد که موجب وضع 

تعرفه هایی از سوی طرف ایرانی درباره کامیون های ترانزیتی ترکیه به آسیای میانه شد و این کشور با افزایش 

هزینه سوخت گازوئیل از سوی ایران تصمیم به تغییر مسیر بخشی از کاالهای خود از طریق دریای خزر 

گرفت. با این حال، روابط اقتصادی و انرژی محور ایران- ترکیه به رغم تاثیرگذاری نسبی و شکننده بر 

همکاری های سیاسی امنیتی دو کشور، نتوانسته است در تقویت و ثبات مجموعه امنیتی منطقه ای موفق 

باشد. ژئوپلیتیک منطقه در آینده تأثیری زیادی بر روابط اقتصادی ایران و ترکیه خواهد داشت به طوری که 

می تواند موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه را دچار تغییر نماید.
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