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چکیده
ایران و ترکیه به عنوان دو بااییرر مهاو و تاثیرگا ار من قاه خاورمیاناه ،باا
وجود دارا بودن نقاط اشتراک فاراوان ،باه لحااو ناوو ح،وما  ،سیاسا ،
اقتصاد ،فرهنگ و حتی سیاس خارجی ویژگیهاای خااخ خاود را دارناد
این دو قدرت من قهای اهادا متفااوتی در من قاه و همنناین در عر اه
جهانی دنبال میکنند ای سال  ،2002باا روی کاار آمادن حادا عادال و
توسعه ،شاهد تغییراتی مهو در روابط این دو کشور هساتیو کاه متفااوت ای
دوران قبل اس

در این پژوهش با استفاده ای روش تحقیق کیفی مبتنیبار

اسناد تاریخی و کتابخانهای ،ضمن تشاری ا اول و جها گیاری سیاسا
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خارجی حدا عدال و توسعه ،تاثیر آن را بر روابط اقتصادی ترکیه و ایاران
بررسی خواهیو کرد بر این اساس ،سئوالی که در این مقاله م رح میشاود
این اس که روی،رد سیاس خارجی حدا عدال و توسعه چه تااثیری بار
روابط اقتصادی ترکیه و ایاران گ اشاته اسا

فرضیهای که م رح میشود این اس که علیرغو برخی تنشهای سیاسی-
امنیتی ،روابط اقتصادی ایاران و ترکیاه در دهاه اخیار (ای ساال  2002تاا
 ،)2014نسب به گ شته و به خصوخ دهه  1990بهبود یافته اس و ایان
بهبودی روابط میتواند تح تاثیر روی،رد اقتصادی حدا عدال و توسعه در
سیاس

خارجی و همننین دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو و سیاس

مش،الت فر با همسایران باشد

واژههای کلیدی :حدا عدال و توسعه ،روی،رد اقتصادی ،روابط اقتصاادی،
ادرات ،واردات ،سرمایهگ اری ،انرژی ،تحریو
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در پاساب باه ایان سائوال،

مقدمه
امروزه تحتتاثیر فرایند جهانیشدد ،شدادد ستدشره داردا

مناطق مخشلف جها ،دتشیم .جهانیشد ،عالوهبر جهانی کدر  ،بازا ددا و ستدشره
تابشی میشو .

آنها منجر به ایجا یک فضا

این فضدا ییییدده تدابشی تنهدا

واحددایی امرا ،بقاء و شد ا ند که از تد ت اتشاا
باشند .داینین مشأثر از یدیده جهانیشد ،بتیا

از کشو دا

منطقهسرایی و میآو ند تا از این طریق منافع اتشاا
سرمایهسذا

و شد ا

تجا

و اتشاا

مؤثر بر دارا

دندد و

خدو ا افداای

مقیدا

بازا دا جهانی ست ییددا کنندد تدا متدا

منطقدها حد وفاد ناایندد .براسدا

لیبرالیتی دایدو ،نهدا سرایی لیبدرال داردا
حوزهدا اتشاا

حال توسعه بده

منطقه میتر کنند .کشو دا داینین سدعی ا ندد کده از

طریق منطقهسرایی به مایت تابشی
ا

و تابشی باالیی برخدو ا

بدین واحدددا سیاسدی ابشددا

شر میسیر  .بنابراین برا شر سیر داردا
دا اتشاا

نرریدات

کلیده عوامد

کشو دا مو مطالعه ترا میسیر .

ایرا ،و ترکیه و بازیگر مهم منطقه خاو میانه محتوب میشوند که درکدام به
لحاظ نوع حرومت سیاست اتشاا فردنگ و حشی سیاست خا جی ویژسدیددا
خدداخ خددو ا ا نددد و

کنددا ایددن ت دداوتدددا از نقددات اشددشرای زیددا

برخو ا ند .داینین تجربه تدا یخی ایدرا ،و ترکیده
جهات شبیه و یرتا ،است .دیچیک از و کشو

نیددا

و تدر ،اخیدر از بتدیا

تر ،نوز دم که سلطه اسدشعاا

جها ،و کشو دا اسالمی ایج بو به طو متشقیم متشعاره نشدهاندد .ایدن و
کشو به عنوا ،بازمانددسا ،و امرراتدو

یشده ا و بدا

تا یخی طوالنی از دویت ملیت و سیتشم اتشاا
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ددا اتشادا

منطقده ددر و ا ا

دتشند و به سبب داتدایگی بدا
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یردیگر
اتشاا

طول تا یخ و دهددا اخیدر وابطدی حتدنه بده خادوخ
اششهاند .جهتسیر دا دریک از و کشدو ایدرا ،و ترکیده

خا جی ادایت زیا
بیتوجه به متا
چه

برا

یگدر

سیاسدت

ا و حشدی یگدر کشدو دا منطقدها نیدا

این و کشو نیتشند.

سذششه و چه

حدوزه

خاوخ وابط و کشو باید س ت کده

حال حاضر و هدایی ا میتوا ،یافت که وابط آنها چا

چال دا جد بو ه و

و هدایی دم وابط متالاتآمیا بو ه است .معدا الت

منطقه خاو میانه نیا بیتاثیر از نوع وابط این و کشو نبو ه اسدت .صدر نردر از
بر سی تا یخی وابط ایرا ،و ترکیه بعد از سال  2002با ییروز حداب عددالت و
توسعه

انشخابات یا لاانی و تشری

ولت

سال بعد نوعی سرسدونی اساسدی

وابط و کشو یده میشو  .بر این اسا
تحقیق کی ی مبشنیبر اسنا تا یخی و کشابخانها

این یژود

با اسدش ا ه از وه

به بر سی جهتسیر ایدن حداب

سیاسددت خددا جی و داینددین اثددرات آ ،بددر وابددط اتشاددا
مییر ازیم.

این اسشا سئوال یژود

ایددرا ،و ترکیدده

این است کده ویردر سیاسدت خدا جی

حاب عدالت و توسعه چه تاثیر بر وابط اتشاا

ایرا ،و ترکیه سذاشدشه اسدت
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یاسخ به این سئوال فرضیها که مطرح میشو این است کده علدی غدم برخدی
تن دا سیاسی-امنیشی وابط اتشاا

ده اخیر (از سدال 2002

ایرا ،و ترکیه

تا  )2014نتبت به سذششه و بده خادوخ دده  1990بهبدو یافشده اسدت و ایدن
بهبو

وابط میتواند تحتتداثیر ویردر اتشادا

حداب عددالت و توسدعه

سیاسدت خدا جی و دایندین کشددرین عادق اسدشراتژیک اوو اوغلدو و سیاسددت
مشرالت ص ر با داتایگا ،باشد.
 .١رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه
حاب عدالت و توسعه 1برآمده از حاب فاه سابق است که
ا

ترکیه

دده  1990تدد ت

ست اشت و نجمالدین ا برا ،به عنوا ،نختتوزیر

به اجرا سیاستدا اسالمسرایانه

اخ و داینین

ایدن و ه

سیاست خدا جی ترکیده

1. Justice and Development Party (Turkish: Adalet ve Kalkınma Partisi/ AK

10

)PARTİ or AKP

مییر اخت .ولی عار این ولت به علت تند و که
اشت چندا ،طوالنی نشد و با کو تا ا ت
با

سیاستدا ا برا ،وجدو

سرنگو ،شد .حاب عدالت و توسعه

نرر سرفشن تجربه تلخ حاب فاه به عرصه سیاست ترکیه وا شده و تدد ت

ا به ست سرفشه است .نخبگا ،این حاب سعی بر آ ،ا ند کده ملد اسدالمسرایدا،
سابق فعالیتدا تند وانه نداششه باشند و بیششر فشا عالگرایانه
بنابراین برخال

حاب فاه مقامات حاب عدالت و توسعه بدا یدذیره سداخشا و

نرام سیاسی فعلی ترکیه به اجرا اددا

و برنامهدا حابی خو مییر ازندد .بایدد

عرصه انشخابات نشا ،دندده ن دوج جدد حداب
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س ت که سه با ییروز ییایی
عدالت و توسعه

یدی

بگیرندد.

1. Recep Tayyip Erdoğan
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جامعه ترکیه و محبوبیت بداال آ ،اسدت .لید موفقیدت ایدن

حاب به نرر می سد

میانه و بو  ،این حداب اسدت .مقامدات حداب از جالده

جب طیب ا وغا 1،با دا اعالم کر هاند کده از تادام نیروددا سیاسدی ترکیده
تد ت اسش ا ه خوادند کر و

این اسشا

کندا توجده بده بخد

خاوصدی و

سرمایه ا ا ،اسالمسرا ترکیه و داینطو اتلیتدا تومی و مدذدبی بدا ا تد

و

کاالیتتدا نیا ا تبات خو ا ح ظ کر ه است ( سولی .)59 :1393
این حاب

سال  2002و

بتشر نرامی سروال و بددو ،نیداز بده ا دشال

ولت یررا چها توسط جب طیب ا وغا ،تشدری
حاب عوام مخشل ی نق

اشدشند نابتدامانی اتشادا

ا.

ییدروز تداطع ایدن

و سیاسدی تبد از 2002

تغییرات نتلی -جاعیشی افول طبقه سیاسی سنشی و عدم کدا ایی احدااب اسدت و
مواجهه با چال دا مشعد اخلی ا میتوا ،نام بدر (.(Fuller, 2008: 91

چپ

اینجا اصول مؤل هدا سیاست خا جی حاب عدالت و توسعه که زمینهساز ویرر
اتشاا

ترکیه بعد از سال 2002

تعام با یگر بازیگرا ،نرام بینالال از جاله

ایرا ،است مو بر سی ترا میسیر .
دکترین عمق استراتژیک :با توجه به نقد
اوو اوغلو

کلیدد و تاثیرسدذا

کده احادد

شر دی و اجرا سیاست خا جی این کشدو یدا از و کدا

آمد ،حاب عدالت و توسعه اششه است برا

ی و شدناخت سیاسدت خدا جی

ترکیدده و اددددا

آ،

منطقدده خاو میان ده الزم اسددت نگددادی بدده کشددرین عاددق

اسشراتژیک ایشا ،بیاندازیم .احادد اوو اوغلدو 1ابشددا مشداو سیاسدت خدا جی و
سرا وزیرخا جه ولت ا وغا ،و اسشا انشگاه

ششه وابط بینالالد

کده از

او به عنوا« ،کیتینجر ترکیه» یا میشو بر وند سیاست خا جی این کشدو تدأثیر
شگرفی سذاششه است .و صاحب کشرین عاق اسشراتژیک 2است که
داین نام منششر کر ه است .و

کشدابی بده

کشاب مذکو معشقد است کده «ترکیده بده لید

موتعیت جغرافیایی و تا یخی خاخ خو ا ا عاق اسشراتژیک است» .بده دادین
لی
می

ترکیه ا

زمره کشو دایی که آنهدا ا تدد تددا مرکدا مدینامدد تدرا

دد ).(Grigoriadis, 2010: 10

منرو از عاق اسشراتژیک این است که ترکیه باید بر داه مناطق ییرامونی خو
ن وج اششه باشد .از آنجا که ترکیه دم یک کشو خاو میانها است و
ا ویایی بالرانی ت قاز ددم محتدوب مدیشدو
میتواند نق

دبر

نشیجده

عین حدال

داده ایدن منداطق

ا برعهده بگیر  .بندابراین یردی از اصدول سیاسدت خدا جی

حاب عدالت و توسعه بازسشت به دویت اصی و تدا یخی خدو و یدا آو
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نرشه است که ترکیه وا ث یک امرراتو

ایدن

چندملیشی بو ه است (تهرما،یدو .)1389

منطقها که زمانی جاء تلارو علاانی محتوب میشد امروزه

تالدب کشدو دا

داتایه به وجو آمده است .اوو اوغلو به عنوا ،معاا سیاسدت خدا جی ترکیده
معشقد است که ترکیه امروز داانند ولت علاانی باید ن وج خو ا
و سایر مناطق داجوا ت قاز افاای

دد .جاله معرو

اوو اوغلدو نشدا ،دندده

داین متئله است که میسوید« :امروز ما باید داا ،ن دوج علادانی ا
اششه باشیم با این ت اوت که به جا سدربازا ،ترکیدها

منطقه آسدیا
خاو میانده

کاالددا ترکیده

آنجدا

حضو اششه باشد» .این امر ضان اینره نوعی سیاست علاا،سرایی ترکیه ا آشرا
میساز عالوهبر آ ،نشا ،دنده این است که ویردر ایدن کشدو
منافع ملی و امنیت ملی از منطق امنیشی به منطق اتشاا

سدید ،بده

عبو کر ه است ( سدولی

.)68 :1393
1. Ahmet Davutoğlu
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2. Strategic Depth

طول یک ده سذشدشه حداب

سیاست خارجی چندجانبهگرا و چندبعدی:

عدالت و توسعه سعی کر ه وابط ترکیه ا با داه مناطق ییرامونی بهبدو ببخشدد و
این اسشا نخبگا ،این کشدو بدا

یدی

سدرفشن نگداه چندجانبده

سیاسدت

خا جی وابط خو ا با اتحا یه ا ویا ناتو امریرا داتایگا ،کشو دا منطقده
اکو سازما ،کن درانا اسدالمی کشدو دا آسدیا میانده و ت قداز افداای
(بنیداشای  .)172 :1391داینین اص نگاه چندبعد
نیا توجه به دریک از کانو،دا موجو ا بدو،

ا ندد

سیاست خا جی ترکیده

نرر سرفشن یگر منداطق منش دی

میکند ( .(Davutoglu, 2009: 12سیاست خدا جی چندبعدد بده معندا کنا سذاشدشن
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1. Zero Problem Foreign Policy
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سیاست تکبعد امنیتمحو -که
این کشو بو ه است می باشد.

سذششه ویرر غالدب

سیاسدت خدا جی

ویرر جدید تاایمسیدرا ،سدشگاه یرلااسدی

این کشو سیاست خا جی باید ضان توجه به منداطق مخشلدف طیدف وسدیعی از
موضوعات از مالحرات فردنگی سرفشه تا یرلااسی سیاسی امنیشی و به خادوخ
اتشاا

ا برسیر (.(Davutoglu, 2010: 2

مشکالت صفر با همسایگان 1:برخال

اصول سنشی کاالیتدتددا و نرامیدا،

اسشراتژیتتدا حاب عدالت و توسعه با ترسیم الگو به ص ر ساند ،مشدرالت
با داتایگا،

منطقه خاو میانه به ای ا نق

مییر ازند .اص بده صد ر سداند،

مشرالت با داتایگا ،به تد ت یرلااسی چانهزنی و اتناعساز ادایت می ددد
(صولت  .)1390افاای
نا یکتر اجشااعی اتشاا

یدا دا

سطوح باال بدا داتدایگا ،و ستدشره وابدط

و فردنگی با آنهدا

ایدن اسدشا تعریدف شدده اسدت

) .(Ghorbani, 2014: 5داینین یشهکن کر  ،مشرالت مرز
سیاسی اتشاا
مشقاب چندجانبه

تقویدت سدازوکا دا

اجشااعی یرلااسی مذاکرات بینالاللی برا تحردیم وابتدشگی
اسشا تعایق و توسعه وابط

داتایگا ،مو توجه ترا سرفت

سیاسدت مشدرالت صد ر بدا

).(Davutoglu, 2010

ایدن اسدشا بایدد س دت کده

غدغه اصلی اوو اوغلو غیرامنیشی کر  ،سیاستخا جی ترکیه و توجه بیشدشر بده
یرلااسی اتشاا

بو ه است.

اتخاذ راهبرد برد – برد (بازی با حاصل جمع متغیر) :یردی یگدر از اصدول
سیاست خا جی حاب عدالت و توسعه

تغییدر

اسشا اتخاج ویردر اتشادا

تواعد باز از حاص جاع ص ر به باز با حاص جاع مشغیر است .نخبگا ،ترکیده
سیاست خا جی خو تاعده باز حاص جاع ص ر ا کنا سذاشدشه و جهدا ،ا
صرفاً از منرر سیاست الیتشی و کشار
سیاست خا جی براسا

این کشو

طراحی شده است .یی
سیاست س لی و

از این

تد ت تحلی نایکنندد بلرده ویردر

ت ردرات لیبرالیتدشی بده صدو ت بدر -بدر

زما ،اوزال ت رر بر -بر

حیطده موضدوعات

برخی موا سیاست علیا وجو اشت ).(Ari and Pirinci, 2010:3

حقیقت نخبگا ،جدید ترکیه تاله میکنند تا با تحلیلی مبشنیبر داینه-فایدده
مناسبات بینالاللی یذیرفشن الاامات بینالاللی و
اتشاا

سیاست خا جی به توسعه اتشاا

یی

سرفشن ویرر یرلااسی

درچه بیششر ست یابند.

تاکید بر قدرت نرم 1:امروزه مقامات ترکیه تعریدف خدو از تدد ت ا تغییدر
ا هو

فشا سیاست خا جی عالوهبر تد ت سخت بده تدد ت ندرم نیدا تاکیدد

میکنند .از یک طر
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مقامات ترکیه تاله میکنند تا

وابط خو با جها ،خدا

و به ویژه داتایگا ،نا یک از موضوعات غیرامنیشی امنیتز ایی کنندد و از طدر
یگر از اباا تد ت نرم این کشو برا ح منازعات و یدی
اسش ا ه کنند (عبد  .)20 :1390بندابراین

بدر  ،ادددا

خدو

دده اخیدر نخبگدا ،حداب عددالت و

توسعه برا تبدی شد ،به دژمو ،منطقها و بازیگر تأثیرسذا جهدانی بده تدد ت
نرم ترکیه از جاله فردنگ موسیقی سیناا آییندا محلی زبا ،ترکی ین اسدالم
و اششراکات مذدبی اصول موکراسی و حقوق بشر و ...توجه ویژه اششه است.
دستیابی به اقتصاد قدرتمند :دد

ترکیه

برنامه توسعه خو این اسدت کده

آینده نا یک به یری از  10اتشاا برتر جها ،تبددی شدو  .اوو اوغلدو معشقدد
است که این کشو تا سال  2023یعنی صدمین سالگر تأسیا ترکیه نوین باید بده
این دد

برسد .یری از اتدامات مهم حاب عددالت و توسدعه

جایگاه اتشاا

ترکیه توجه ویژه به بخ

اسدشا ا تقدا

خاوصی بو  .توجه به بخ

خاوصی

1. Soft Power

سیاستدا اتشاا

دده 1980شدروع شدد کده از آ،

ترکیده از و ه اوزال

زما ،تاکنو ،وز به وز تقویت شده است .سیاست «بازساز اتشاا » و «توسدعه
صا ات» اوزال باعث شد بخ

خاوصی

تابدت شدو  .بدا و

اتشادا وا

کا آمد ،حاب عدالت و توسعه سیاست تقویت بخ

خاوصی با شددت بیشدشر

ا امه یافت .از یدساه این حاب تد تاند شدد ،بخد

خاوصدی ضدان ا تقدا

اتشاا ترکیه

اخ تحریم میبخشدد.

عرصه جهانی موتعیت حاب ا نیا

برنامه توسعه  2023ترکیده یدی بیندی شدده کده فقدط
 .)Instituteاین چشمانداز
بخ

ال برسدد (

Turkish Statistical

صو تی تاب تحقدق اسدت کده ایدن کشدو از رفیدت

خاوصی و داینین سرمایهسذا

شرکتدا چنددملیشی اسدش ا ه کندد.

نشیجه این سونه تدابیر امروزه شادد این دتشیم که از  100شرکت تد تاندد و برتدر
سرمایهسذا

جها 3 ،شرکت با

مشعلق به کشو ترکیه است.

وابستگی متقابل اقتصادی و تجاارت ززاد :بدا و و بده عادر جهدانیشدد،
غدغه شد و توسعه اتشاا

جهت دی به سیاسدت خدا جی کشدو دا نقد

مهای ییدا کر ه است .مطالعه

مو نحوه ا تبات توسدعه و سیاسدت خدا جی

ترکیه ییوند مذکو
توسعه اتشاا

ا به وشنی نشا ،مدی ددد .امدروزه بدا و آو  ،ترکیده بده

اعشاا ساز و بهبدو مناسدبات بدا کشدو دا

خا جی این کشو یر نگتر شده است.
و توسعه که بدا ددد

ویرر سیاست خا جی حاب عددالت

سدشیابی بده جایگداه برتدر

توسعهیافشه طراحی شده است به داگرایی اتشاا
داینین دارا

یگدر

سیاسدت

تابدت بدا یگدر کشدو دا
این کشو با اتشادا جهدانی و

دا اتشاا

منطقها تاکید شده است .بنابراین از جالده اصدول

مهم حاب عدالت و توسعه

و

تجا ت آزا به خاوخ

سیاست خا جی ایجا وابتشگی مشقاب اتشادا
مناطق ییرامونی ترکیه است.

 .٢روابط سیاسی ایران و ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه
وابط سیاسی و یرلااتیک ایرا ،و ترکیده طدی یدک دده سذشدشه از یدک نادو ا
زیگااسی شر تبعیت کدر ه اسدت.

حدوزه متدا

سیاسدی بتدیا

از متدا

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه :مورد ایران (  )2002-2014رویا رسولی و همت ایمانی

صا ات این کشو باید به تدم بداال  150میلیدا

بخد

کشداو ز حجدم
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زمینهساز دارا

اشا ه کدر

و کشو بو ه است .از جاله میتوا ،به متئله کر

که امروزه تهدید مششری و کشو محتوب میشو و داین تهدید مششری زمینده
دارا

و ا شال

ا فرادم آو ه است.

و کشو

مشغیردا جکر شده عاملی برا تن

کندا ایدن متدا

وابط و کشو بو ه و زمینه فاصدلهسیدر

و کشو ا از دم به وجو آو ه است .از جاله ایدن متدا
سو یه متئله ناتو و دارا
مشغیردا دم نق

مدیتدوا ،بده متدئله

ترکیه با این سازما ،و یدا وابدط ترکیده بدا امریردا و

اسشقرا سرر فاع موشری غرب
وسانه

برخدی از

خای ترکیه اشا ه کر  .نرشه جالب این که برخی

وابط و کشو اششه است کده تجایده و تحلید آنهدا

ییییدسیدا خاخ خو ا ا  .از جاله این مشغیردا میتوا ،به متئله عراق و یدا
مهمتر از آ ،متئله دتشها ایرا ،اشا ه کدر .

حدوزه عدراق

برخدی متدا

از

جاله متئله کر سشا ،عراق و کشو با تهدید مشدشری مواجده دتدشند کده زمینده
دارا

آنها ا فرادم کر ه است و از طر

یگر

برخی متا

مربوت به عراق

از جاله ولت مرکا عراق و سهمخوادی سروهدا شدیعه و سدنی و کشدو
تابت دتشند تا بیششرین ن وج ا اششه باشند .اما
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که وابط نتبت به سالدا تب از  2002بهبدو یافشده و و کشدو بیشدشر بده ددم
نا یک شدهاند ( سولی .)178 :1393
برخی از صاحبنررا ،بر این باو ند کده ولدت حداب عددالت و توسدعه
ستشره وابط با ایدرا ،ددم الید اتشادا
برخال

اشدت و ددم الید ایدد ولو یک.

ولت سروال سابق ترکیه ولت اسالمسرا حداب عددالت و توسدعه از

نرر صدو اسالم انقالبی به ترکیه از جانب ایدرا ،یگدر نگراندی نددا
امروزه ویرر انقالبی ایرا،
این حاب جریا،دا اسالمی

چدو ،اوالً

سیاست خا جی بتیا تعدی شده است ثانیاً خدو
ترکیه ا ناایندسی میناایدد و حامیدا،اه موافدق

ستشره وابط با کشو دا متلاا ،از جاله ایرا ،بو ند.
سیاست خا جی حاب عدالت و توسعه که به وسیله ا وغدا ،و اوو اوغلدو
طرح یا و اجرا شد تاکید زیا
ترکیه به ویژه کشو دا خاو میانها
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یک ا زیابی کلی میتوا ،س ت

بر ستشره وابط با داده کشدو دا ییرامدونی
اشت.

این اسدشا داردا

ددا ایدرا ،و

ترکیه نیدا مشدأثر از اصدول سیاسدت خدا جی جدیدد دایدو ،مشدرالت صد ر بدا

داتایگا ،اتخاج سیاست چندجانبه و چندبعد

وابدط بدا

تاکید بر تد ت نرم

یگرا ،به جا تد ت سخت و ایجا وابتشگی مشقاب با داتایگا ،است .اولویدت
اصلی نخبگا ،حاب عدالت و توسعه
کتب منافع اتشاا

و تجا

طراحی ویرر سیاسدت خدا جی ترکیده

درچه بیششر

ایدن زمینده

ا تبات با نیدا بدو و

ایرا ،به عنوا ،یک فرصت مهم شناخشه شد .از طرفی یگر ایرا ،نیا جهدت کداد
اثرات تحریمدا بینالاللی و خرو از اناوا اتشاا
بو  .دنوز دم با وجو برخی تن دا و تضا منافع

ترکیه نیازمندد

به دارا

مو برخی متدا

حال شد است.

یری از مهمترین اتدامات ترکیه

اسشا به ص ر ساند ،مشرالت خدو بدا

ایرا ،ح تد یجی متئله کر و کاد

نگرانیدا مرز بو  .این سیاسدت ضدان

کاک به کاد
دارا

تن دا موجو بدین و کشدو زمینده بهبدو وابدط اتشادا

دا مرز

ا فرادم کر .

حقیقت و کشو به تد یج بدا تعامد درچده

بیششر بر نگرانیدا امنیشی فا ق آمداند و با نگادی عالگرایانه وابط اتشاا
ا ستشره ا ند و

و
خو

مناطق مرز بدین و کشدو نیدا زمینده شدر سیدر بدازا

مششری ا تقویت ناو ند ).(Habibi, 2012: 13
 .٣روابط اقتصادی ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه
ترکیه کشو
بخ

غیرعرب و متلاا،

داتایگی شاال غربدی ایدرا ،اسدت کده بدا

وسیعی از جامعه ایرا ،ا ا اششراکات فردنگی و نا یریدا تومی و زبانی

است .از طر

یگر موفقیتدا چشاگیر این کشو

وازه و و ایرا ،به ا ویا میانجی مناسب برا ایرا،

توسعه اتشاا بدازا آزا
تعامد بدا غدرب از یگدر

امشیازات وابط با ترکیه است .بنابراین شناخت این کشدو و وندددا موجدو
این کشو و تأثیر آنها بر وابطاه با ایرا ،بتیا حا ا ادایت است .تحریم وابدط
و ستشره دارا
توسعه اتشاا

دا اتشاا

ایرا ،است .از طدر

منطقها تاله میکند
عنوا ،کشو

و سیاسی با این کشو

اسشا مندافع ملدی و

یگدر ترکیده بده عندوا ،مهدمتدرین بدازیگر

آینده به اتحا یه ا ویا بریوند و این موضوع برا ایرا ،به

که داتایه یوا به یدوا ترکیده محتدوب مدیشدو بتدیا حدا ا

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه :مورد ایران (  )2002-2014رویا رسولی و همت ایمانی

امنیشی منطقها از جاله سو یه و عراق وابط اتشاا

طرفین

سیاسدی-
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ادایت است چرا که ترکیه نه تنها یلی میا ،شرق و غدرب بلرده بده عندوا ،وازه
و و ایرا ،به ا ویا محتوب میشو و

وابدط بدا ایدن کشدو

صو ت بهبو

متیر تعامالت ایرا ،با غرب داوا تر خوادد شد.
با و کا آمد ،حاب عدالت و توسدعه وابدط ترکیده بدا ایدرا ،تحدتتداثیر
ویرر جدیدد سیاسدت خدا جی ترکیده بده خادوخ اصد مشدرالت صد ر بدا
داتایگا ،بهبو یافت .درچند تبالً ییهدا اولیه بهبو
با و کا آمد ،اوزال

ترکیه و داشای

ایرا ،باز شده بو اما بایدد س دت بدا

و کا آمد ،حاب عدالت و توسعه وابط اتشاا
جدید که دبرا ،این حاب

یی

وابط این و کشدو

و کشو به خداطر ویردر

سرفشهاند درچه بیششر ستشره یافت .ادبر

ولت برآمده از حاب عدالت و توسعه از این واتعیت ناشدی مدیشدد کده ویردر
عرصه بینالاللی مناو کر ه و باعث شده کده

سیاست خا جی ییشین ترکیه ا
ترکیه نشواند از تاام رفیتدا خدو
اسا

بازسر اندد ،عادق تدا یخی و بهدرهسیدر از عادق ویلیشیدک از اولویدت

برنامهدا حاب عدالت و توسعه
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شد که ن وج ترکیه
کنا

نرر سرفشه شد .حاص چندین ویردر

ایدن

شرق و آسیا بالرا ،تا ه افریقا و بده ویدژه خاو میانده

وابط این کشو با غرب نتبت به سذششه افاای

ییدا کر .

این اسشا ایرا ،به عنوا ،داتدایها بدا بدازا مادر

اولویدت

بدا

برنامه یا دا نخبگا ،سیاست خا جی ترکیه ترا سرفدت و بده تدد یج وابدط و
کشو به خاوخ

عرصه اتشاا

بهبو یافت .افاای

یدد و باز یدددا بدین

مقامات و کشو موجب آشنایی درچه بیششر تاایمسیرا ،با تواناییدا امراندات و
امشیازات مشقاب

متیر توسعه وابط شده است (اکبر

.)184 :1387

رویکرد ایران در روابط اقتصادی ایران و ترکیه :ایدرا ،بدا توجده بده ادددا
چشمانداز بیتت ساله و برنامه توسعه اتشاا
اول اتشاا

کشو به نبال ستیدابی بده مقدام

منطقه است .یری از ملاومات سید ،به این دد

ایرا ،دم با کشو دا فرامنطقها
اتشاا
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سیاسدت خدا جی اسدش ا ه کندد .بدر ایدن

ستشر ها با دد

ایدن اسدت کده

ا ا اتشاا تد تاند و دم با داتایگا ،وابدط

ا تقا جایگاه اتشاا

خو برترا کند.

ترکیه به عنوا ،یک داتایه توسعه یافشه از یشانتدی ددا زیدا

این اسدشا

جهدت ستدشره

دارا

با ایرا ،برخو ا بو ه و ایرا،

دا اتشاا

ملبشی جهت بهبو وابط اتشاا
دم با توجه به دد

سالددا اخیدر سدامددا
یگر ترکیده

با این کشو بر اششه است .از طر

اصلی برنامه توسعه خو مبنیبر اششن یک اتشاا تد تاندد و

کتب تبه  10اتشاا برتر جها ،به نبال بهبو شرایط کتدب و کدا اتشادا
محیط ییرامونی خو تن ز ایی و بهبو
به این متا
اتشاا

وابط با داتایگا ،خو است .با توجده

باید س دت کده و کشدو از شدرایط مناسدبی بدرا تدداوم داردا

برخو ا ند.

امریرا

این چند سال اخیر ترکیه وابط اتشاا

خو بدا ایدرا ،ا ستدشره ا ه

است .از طرفی یگر به لی ا تبات نا یک این کشو با کشو دا صنعشی ییشرفشه
ایرا ،میتواند به واسطه آ ،زمینهدا الزم برا تعام بیششر با نیا ا کتب کندد تدا
به علم و ترنولو

وز

اسشا توسعه خو ست ییدا کند .از آنجایی که ترکیه

تحت حاکایت حاب عدالت و توسعه ادبر بر -بدر

سیاسدت خدا جی خدو

اتخاج کر ه و به نبال باز با حاص جاع مشغیدر اسدت بندابراین ستدشره وابدط
اتشاا

با این کشو برا ایرانی که

نرام بینالال مناو اسدت یدک فرصدت

محتوب میشو .
رویکرد ترکیه در روابط اقتصادی ایران و ترکیه :از ید دبرا ،فعلی ترکیده
ابطه با ایرا ،به عنوا ،کشو

داتایه که ا ا جخایر عریم انر

حا ا ادایت است .نخبگا ،ترکیه
دد
اعشاا

اسدت بتدیا

اسشا تنوع ا  ،به منابع وا اتدی اندر

تضاین امنیت آ ،بر این باو ند که ایرا ،میتواند

این اسشا شدریک تابد

باشد و ترکیه ا از وابتشگی به ساز وسیه و آسیبیذیر

سیاسی این کشو از ادرم انر

بدا

برابر اسدش ا ه

ح ظ کند .از طرفدی یگدر از آنجدایی کده اتشادا

ترکیه نتبت به ایرا ،تد تاندتر است بنابراین بازا مادر

ایدرا ،بدرا کاالددا

ترکیها یک فرصت اسشلنا ی است .داینین کاالددا تولیدد ترکیده

بازا ددا

اشباع شده کشو دا ا ویایی ا ویا شرتی و امریرا جایگاه کمتر نتبت به بازا
ایرا ،ا ند .حشی

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه :مورد ایران (  )2002-2014رویا رسولی و همت ایمانی

مقامات ایرا ،به خوبی می انند که علی غم تحریمدا بینالاللی و فشدا دا

بازا دا کشو دا خاو میانه به ویدژه کشدو دا عربدی کده

وابط خوبی با ا ویا و امریرا ا ند ترکیه از توا ،تابشی باالیی برخدو ا نیتدت.
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بنابراین یری از مناسبترین بازا برا کاالدا ترکیه بازا ایرا ،است کده بده لید
وابط ایرا ،با غرب شرکتدا غربی حضو کم نگی ا ندد و

تن

نشیجده

رفیتدا ستشر هتر برا شرکتدا ترکیه نتدبت بده بدازا یگدر کشدو دا
منطقه وجو ا .
بهبود روابط تجاری ایاران و ترکیاه در دورح حاعد عادا ت و توساعه :از
آنجایی که یری از اصول سیاست خا جی ولت حاب عددالت و توسدعه تقویدت
وابط اتشاا

با کشو دا داتایه افاای

مشقاب با سایر کشو دا به ویژه داتایگان

تجدا ت خدا جی و ایجدا وابتدشگی
بو با و کا آمدد ،ایدن حداب
یافدت .از یدک طدر

سال  2002تجا ت با ایدرا ،بده طدو چشداگیر افداای

سوءت ادمددا حاایدت ایدرا ،از ..ی.ی 1و حاایدت ترکیده از مجادددین خلدق
برطر

یگر نیا اتشاا ترکیه با سیر شد،

شده بو از طر

سالدا  2000-2001چا کو شده بو اینسونه متا
تا وابط اتشاا

ترکیه ا برانگیخدت

خو با ایرا ،ا تقویت کند.

اص وابتشگی مشقاب
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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بحرا ،اتشادا

نه تنها به عنوا ،یک یایه و اسا

م هدومی

سیاسدت

خا جی ترکیه مطرح است بلره با مبنا ترا سرفشن این اص به عنوا ،یری از اصدول
سیاست خا جی جدید ترکیه شد چشاگیر تجا ت وجانبه ا بعد از سدال 2002
بین ترکیه و ایرا ،شادد دتشیم
ایرا ،و ترکیه

(Zaman, 2011

ده  1990زیر یک میلیدا

.)Today's
ال و

حالی که حجدم تجدا ت
سدال  2000یدک میلیدا و

ینجاه میلیو ،ال بو یا از و کا آمد ،حداب عددالت و توسدعه و برتدرا
وابط مناسب اتشاا

میا ،و کشو این تم

میلیو ،ال سید .این شد تجا
طو

که

سالدا بعد نیدا دایندا ،ا امده یافدت .بده

سال  2008به  10میلیا و  430میلیو ،ال سدید .ایدن آمدا بددین

معنی است که طی کمتر از ه سال وابط تجا
افاای

سدال  2005بده  4میلیدا و330

یافشه است .داینین این واتعیدتددا نقد

توسعه وابط اتشاا

میدا ،ایدرا ،و ترکیده بده ه برابدر
حداب عددالت و توسدعه ا

با ایرا ،آشرا میساز  .جدول زیر بیانگر میاا ،شد وابدط

)1. Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkerên Kurdistani) (PKK

تجا

و ه حاب عدالت و توسعه است.

و کشو

نمودار :1روابط تجاری ایران  -ترکیه ( 2000تا  )2013با ضریب  1000میلیون دالر

14000000
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صادرات ایران به ترکیه
صادرات ترکیه به ایران

4000000
2000000
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

منبع:

داا،سونه که

Turkish Statistical Institute

ناو ا مشخص شده است بعد از سال ( 2002با و کدا آمدد،

حاب عدالت و توسعه) میاا ،صا ات و وا ات ایرا ،و ترکیه شدد چشداگیر
ا تجربه کر ه است که او آ،
ات اق افشا ه است .بر این اسا
تبلی

وابط اتشاا

و کشو

سالددا  2010بده بعدد بخادوخ سدال 2012
میاا ،وا ات ترکیه از ایرا،

ده اخیر معدا الت

حالی کده

سدالددا  1999و

ا تغییر ا .

 2000میاا ،وا ات ترکیه از ایرا ،حدو  1.5صد از کد وا ات ایدن کشدو ا
تشری می ا این تم

سال  2005به حدو  3.5صد و

 2008به حدو  4صد افاای

سالددا  2006و

یافشه است .اسرچه شد صا ات ایرا ،به ترکیه

سال  2009به لی مشرالت اخلی ایرا ،و به عقیده برخی بحرا ،اتشادا
نیافت و با کاد

ا امده

 1.5صد به حدو  2.5صد کد وا ات ترکیده سدید امدا

داین میاا ،نیا نشا ،از توجه طرفین به ا امه وابط اتشاا

ستشر ه ا (نادو ا

.)1

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه :مورد ایران (  )2002-2014رویا رسولی و همت ایمانی

6000000

روابط تجاری غیرنفتای ایاران و ترکیاه (در دورح  :)2002-2014براسدا
کشرین عاق اسشراتژیک حاب عدالت و توسدعه تادایمسیدرا ،سیاسدت خدا جی
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ترکیه
مار

تالهاند تا ن وج این کشو
دند.

منطقها افاای

منداطق مجداو

خاوخ وابط ترکیه با ایرا ،نیا باید س دت کده

نشیجه برنامه یا نخبگا ،این کشو
شد تاب توجهی
نرر سرفشن بخ

ا بدا ددد

تتدخیر بدازا

وابط تجا

حوزه غیرن شدی

و کشو

ده اخیر اششه است و تراز وابط تجا ت و کشو بدو،
کامالً به ن ع ترکیه است (.)Turkish Statistical Institute

انر

با ایدن حدال از آنجدایی کده اتشادا ایدرا ،دندوز یدک اتشادا سدنشی اسدت
محدو یتدا بتیا

برا ستشره وابط اتشاا

عقیده برخی از تجا ترکیه ا

با ترکیده ایجدا مدیکندد .بده

برخدی مواندع عادده تجدا

خا جی وجو ا که انگیاهدا اتشاا

ایدرا ،بدرا تجدا

برا تجا ت با ایرا ،ا کم نگ میکندد.

برا ناونه میتوا ،به وضع تعرفهدا سنگین به کاالدا وا اتی
بیثباتی و تغییرات یی بینی نشده و آنی نرخ تعرفهدا
تیات باال سوخت

مجوز ترخیص کاال از کار

کار

ساری ایدرا،

تدأخیر

صددو

ترانایدت کداال اخد ایدرا،

برا طر دا خا جی و ...اشا ه کر  .داه این عوام باعث میشدو انگیداهددا
تجا خا جی برا تجا ت با ایرا ،کم شو .
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

روابط تجاری ایران-ترکیه در حاوزح مناابع انار ی :از نردر مقامدات ترکیده
دارا

طول سالدا اخیر و کشو موافقتنامهدا سوناسونی امضداء کر ندد.
می  1995ولت ترکیه ترا ا  20میلیا

ال

مداه

بدا ایدرا ،تنردیم نادو تدا مقدا یر

عریاددی از سدداز ایددرا ،از طریددق خددط لولدده انشقددال ا ه شددو .

آسوسددت 1996

نجمالدین ا برا ،به تهرا ،س ر کر و ترا ا مذکو ا نهایی ناو و ترا شد خدط
لولها از تبریا تا ا ز وم احداث شو .
خط لوله ا به خط لولها که
کند.

سامبر  1996وز ا انر

آ ،زما ،طرحدایی وجو اشت کده ایدن

حال حاضر بین ایرا ،و ترکانتشا ،اسدت مشاد
ایرا ،ترکیه و ترکانتشا ،توافق ناو ند که تا 8

میلیا مشر مرعب از ساز ترکانتشا ،از طریق ایرا ،به ترکیه صا شو  .ایدن اولدین
تدم برا نشا ،ا  ،ایرا ،به عنوا ،مرکا متیر خطوت لوله و بهشرین بتشر برا این
کا
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با ایرا،

بخ

انر

به لحاظ اتشاا

بتیا مقرو ،به صدرفه اسدت و

منطقه و سشو  ،حاا آسیا مرکا بو  .ولی بدا مخال دت امریردا بدا ایدن

طرح ا ا ه ترکیه نیا ستت شد تا جایی که

یی تعویق ترا ا خو بدا ایدرا ،کده

ترا بو

سدال  2001کوکدا ،یدا یم

انویده  2000یاردا آ ،شدروع شدو

مدیرعام شرکت ولشی خطوت لوله ترکیه بوتداه بحدرا،ددا اتشادا جهدانی ا
عام عالرر کند این شرکت
زیا سرانجام
تأخیر و با صر

اجرا ترا ا اعالم ناو  .با وجو کا شرنیدا

سال  2001ساز ایرا ،به ترکیه صا شد .این متئله یا از و سال
 1860میلیو ،ال سرمایهسذا

 .)1393این طرح داا ،طرحی بو که
ایرا ،ترکیه و یونا ،با دد

تحقق یافت (خبرسداا

آ ،زما ،از آ ،به عنوا« ،ی اندر

صا ات منابع انر

اندر

اسدت.

ن دت و سداز اسدت و ترکیده نیدا بده
یرتو ت ادمنامهددایی کده

زمینه صددو سداز ایدرا ،بده ا ویدا از طریدق خدای ترکیده و سداز
توسدعه

ترکانتشا ،به ا ویا از طریق خای ایدرا ،و ترکیده و دایندین داردا

مناطق اسشخرا ساز عتلویه و ا امده وندد باز سدانی ن دت امضداء کر ندد حجدم
مبا الت باز سانی و کشو نیا افاای

چشاگیر ییدا کر .

اثرات تحریمهای بین ا مللی علیه ایران بر روابط اقتصادی ایاران باا ترکیاه
( :)2002-2014یری از الی اصلی تاای ایدرا ،بدرا ا تقداء و ستدشره وابدط
اتشاا

ستشر ه با ترکیده تداله بدرا کاسدشن اثدرات تحدریمددا بدینالاللدی

تحریمدا یکجانبه امریرا و اتحا یه ا ویا است .ترکیه با توجه به وابط ستشر ه و
نا یری که با ا ویا و امریرا ا
غرب کاک زیا

نشا ،ا ه میتواندد بدا میدانجیگر بدین ایدرا ،و

به کاسشن تأثیر تحریم دا و خرو ایرا ،از اناوا اتشاا

دد .از طرفی یگر با تعایق وابط اتشادا
خاوخ تحریم ایرا ،دارا

انجام

بدین ایدرا ،و ترکیده ایدن کشدو

چندانی با کشو دا غربی نایکند.

حال حاضر

ترکیه از معدو کشو دایی است که ایرا ،سعی ا با کادک آ ،اوضداع اتشادا
خو ا

وضعیت اناوا بینالاللیاه بهبو بخشد.

با بحرانی شد ،یرونده دتشها ایرا،
احاد نژا تحت تاثیر فشا دا اتشاا

و ه اصولسرایا ،و یاستجاهدو

رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه :مورد ایران (  )2002-2014رویا رسولی و همت ایمانی

وابط اتشاا

ایرا ،و ترکیه بخد

شدت به وا ات ن ت و ساز وابتشه است .عالوه بر این
این و کشو

» میدا،

انشقال ساز ایرا ،به ا ویا یا میشد.

باید س ت مهمترین بخ
ایرا ،یک کشو مهم

فدا

و یرلااتیک امریرا حشی اما ات مشحدده

عربی نیا -که اصلیترین متیر و و کاال به ایرا ،بو  -صدا ات کداال بده ایدرا ،ا
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محدو کر و از سال  2008به مرو ترکیه جدایگاین امدا ات مشحدده عربدی شدد.
ولت ترکیه با وجو تحریمدا امریرا نه تنها از سرمایهسذا ا ،ایرانی اسشقبال کر
بلره امرانات و تتهیالت خاصی ا برا جذب بیششر این سرمایهددا انجدام ا .
سال  2002فقط  319شرکت ایرانی

حالی که

سال  2011بی

آخرین آما ولت ترکیه

فعالیت اششند .عاده این شرکتدا
دتشند و تعدا

بخ

ترکیده وجدو اشدت براسدا

از  1470شرکت ایرانی
وابط تجا

این کشدو

و جانبه و کشو فعال

از آنها دم با کاک شرکتدا ترکیها بده و ز  ،تحدریمددا و

وا ات کاال از ا ویا به ایرا ،مشغول دتشند (.)Habibi, 2012: 7
واتددع مددیتددوا ،س ددت ترکیدده از طرفددی بدده نیدداز امریرددا بددرا حاایددت از
سیاستدای
امریرا

منطقه کامالً واتف است و

منطقه داراه است .حشی

ایدن اسدشا بدا سیاسدتددا کدال،

برخی موا مل متئله سو یه

بشا اسد شدیدتر از امریرا عا میکند .از طرفدی یگدر
بحث اسشقرا سامانه سرر فاع موشری ناتو

سدرنگونی

مواتدع حتدا

ملد

ترکیه با ا  ،امشیازاتی در و طدر

ا از خو اضی نگاه می ا  .علی غم داه این مقاومتدا و بدهبتشا،دا موجدو
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394
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باید س ت که وابط اتشاا

ایدرا ،و ترکیده چنددا ،ددم از تداثیرات تحدریمددا

بینالاللی و فشا دا امریرا
بخ

انر

اما ،ناانده اسدت .فشدا دا امریردا

کامالً اثرسذا بو ه است و از سدرمایهسدذا

ایرا ،جلوسیر کر ه است.
توسعه فاز سوم میدا ،ساز یا

ترکیده

بخد

جنوبی ت ادمنامها با ایرا ،امضاء ناو ولدی بده
ایدن یدرو ه

نوامبر  2008ترا ا ساز بین ایرا ،و ترکیه امضداء شدد.

طبق این ترا ا ساز ایرا ،از طریق ترکیه به ا ویا صا میشدد و ترکیده
میدا ،ساز یا
یا

اندر

سال  2007شرکت ن دت ولشدی ترکیده 1بده منردو

خاطر فشا دا امریرا و تحریمدا بدینالاللدی طدرفین نشوانتدشند
ییشرفشی اششه باشند.

خادوخ

جنوبی به ایرا ،کاک میناو  .داینین ترکیه  5.5میلیا

توسدعه
ال

جنوبی برا اسشخرا سالیانه 35-20میلیا مشر مرعدب سداز سدرمایهسدذا

میکر که بر اثر فشا دا سیاسی امریرا ترکیه آ ،ا از سشو کا خا

نادو .
1. TPAO

اکشبر سال  2009با یگر موضوع انشقال سداز

س ر جب طیب ا وغا ،به ایرا،

ایرا ،به ا ویا از طریق ترکیه مو بر سدی ترا سرفدت و بدر مندافع طدرفین
ترکیه برا تبدی شد ،به داب انر

یرو ه تاکید شد .با توجه به دد
ولت این کشو تالهدا زیا
جوال 2010

منطقده

ایدن خادوخ انجدام ا ولدی سدرانجام

ادر به بهانه یافت نشد ،زمیندا مششری برا سدرمایهسدذا

و اسشخرا ساز و
یا

ایدن

عا به خاطر فشا امریرا طرح خو مبنیبر سرمایهسذا

جنوبی ا کنا سذاشدت ) .(Stephen, 2013: 31البشده

ترکیه عنوا ،شد که عدم موفقیدت

ترکیده بدا ایدرا،

حدوزه سداز بده

غیرتاب یی بینی بو  ،ایرا ،نیا ا تبات ا  .با دا ات اق افشدا ه اسدت کده ایدرا،
طول زمتشا ،د شهدا مشاا

ساز صا اتی به ترکیه ا تطع کند .درچندد کده ایدن

متئله به خاطر ضعف زیر ساختدا انشقال ساز
اسش ا ه از آ ،به عنوا ،ادرم سیاسی ولی
ستشر ه با ترکیه

کشو برا دارا

عالوهبر حوزه انر

در صو ت این ات اتدات از اعشبدا ایدن
این حوزه میکادد

بخ دا اتشاا

مانع فعالیت شرکتدا ترکیها
و وجو انگیاه تو اتشاا
یتک دا زیا

و کشو

وز به وز

ترکیه فعالیت میکر ند

یگر

).(Kardash, 2010: 13

ادر تحریمددا چنددا،

ایرا ،نشدهاند .به لی حاایتدا سیاسی الزم
وابط اتشاا

بدین طدرفین بدا وجدو

حدال ییشدرفت اسدت .طبدق آمدا

 2011نا یک به  200شرکت ترکیها

ایرا ،و بی

این کشو

از و داا شرکت ایرانی نیا

اسدشا توسدعه اتشادا

نرام بینالال

و ا تقدا

تابت با کشو دا توسعهیافشه بدا

وجو تحریمدا بدینالاللدی ایدرا ،ا ساینده مناسدبی بدرا داردا
می انند .درچند که

اواخدر سدال

).)Jenkins, 2011

نهایت باید س ت که نخبگا ،ترکیه
جایگاه اتشاا

اخ ایدرا ،مربدوت اسدت نده

اتشادا

عا شادد دتشیم که تحریمدا بینالاللی داینه تجا ت بدا

ایرا ،ا برا ترکیه باال بر ه است و وابط اتشاا
مواجه شده است .سرمایهسذا

ترکیه

و کشو داوا ه با افت و خیا

ایرا ،نیا تحتتاثیر این متا

شد تابد
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داردا

آ ،زمدا،

مطبوعدات

توجهی نرر ه و این کشو صرفاً از آب س آلو تحریم ایرا ،مادی میسیر .
همکاری اقتصادی ایران و ترکیه در قا ب ساازمان هاای منققاهای :امدروزه
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حال توسعه برا مواجهه با یدیده جهانیشد ،اتشاا و

کشو دا

اما ،ماند،

از آسیبدا جهانیشد ،به منطقهسرایی و میآو ند تا از این طریق اتشاا خو
ا

تابت جهانی تقویت ناایند و به تبع آ،

مقاب

عرصه جهدانی نیدا جایگداه

خو ا ا تقاء دند .کشو دا داینین سعی ا ند که از طریق منطقهسرایی به مایدت
تابشی

بازا دا جهدانی سدت ییددا کنندد .ترکیده و ایدرا ،نیدا

نها دایی دایو ،سروه

چهدا چوب

دشت سازما ،اکو و سازما ،کن درانا اسدالمی سدعی

اششه اند اتشادا خدو ا تقویدت کنندد .ایدن و کشدو جایگداه فراتدر از یگدر
داتایگا ،برا خو
میباشند .بر این اسا
درچه بیششر

منطقه تا د دتدشند و صدد دبدر متدا

از سازما،دا منطقها دم بده عندوا ،فرصدشی بدرا ن دوج

منطقه اسش ا ه میکنند.

یری از سازما،دا اتشاا
اتشاا

منطقدها

منطقها

مششر از دشت کشو

یاکتشا ،بنگال ه اندونا

دشت است .این نها سرودی

سروه

حال توسدعه اسدالمی از جالده ایدرا ،ترکیده
مار و نیجریه است .ایدن سدروه

مالا

 15و دن

 25( 1997خر ا  )1376به ییشنها نجمالددین ا بردا ،دبدر حداب اسدالمسدرا
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« فاه» و نختتوزیدر وتدت ترکیده و بدا ددد
کشو دا عضو تشری شد.

تقویدت داردا

چهدا چوب سدروه

ترکیه به عنوا ،اعضا مؤسدا و محدو

ددا اتشادا

دشدت و کشدو ایدرا ،و

وابدط تابد تدوجهی ا ندد کده ا ا

رفیت فراوانی برا ییشبر منافع مششری جاعی است و میتوانند نق
ساخشا اتشاا

منطقه باز کنند.

یگر سازما ،منطقها که ترکیه و ایرا ،دارا
ا ند سازما ،دارا

اتشاا

ا یایه یا کر ند .این سازما،

دا خوبی

چهدا چوب آ،

(اکو) 1است .اکو یک سدازما ،اتشادا

است که سه کشو ایرا ،یاکتشا ،و ترکیه
سازما ،دارا

مدؤثر

منطقدها

سال  )1962( 1341نختشینبا این آ،

ابشددا بدا ندام «آ سدی

» -کده ندام اخشادا

عارا ،منطقها  -است آغاز به کا کر  .یدا از انقدالب اسدالمی

ایرا )1357( ،وت ها

کا سازما ،ایجا شد ولی

سال  1364با تغییر ندام بده

1. Economic Cooperation Organization

«اکو» حیات خو ا از سر سرفت

(2012

برا بهبو شرایط توسعه اتشاا
تجا

 .)Sedona,طبق اساسنامه ایدن سدازما ،اکدو

یایدا کشو دا عضو و حذ

منطقه تاله میکند .از یگر اددا

منابع انتانی

اکو تهیه برنامه مششری برا توسعه

ه کشو عضو است .ایدن سدازما ،دایندین بدرا تتدریع برنامده

توسعه حا و نق و ا تباطات نیا فعالیت میکند .سازما ،دارا
از ادایت خاصی
ناو

دا اتشاا

منطقدها اسدت .و کشدو ایدرا ،و ترکیده

محو

تبول و اجرا طرحدا سرمایهسذا

این سازما ،دتشند .بده نردر مدی سدد
مششری و یا دارا

و فندی

ددا اتشادا

تالب اکو به تد یج امشیازات تاب مالحردها بدرا ایدن و کشدو بده

وجو خوادد آو

ضان اینره سرمایهسذا

دا مششری احدتتدر و موفدقتدر

ایجا شدده از سدو

تبدا منطقدها و جهدانی ا خنلدی

موانع سارکی و تجا
میکند (ازغند
دارا

اتشاا

 .)35 :1387مقامات ترکیه

خو

تلاددا

تاله دتشند تا بدا محدو

سازما ،اکدو ترکیده ا بده عندوا ،حلقده واسدطه بدین سدازما،

دا اتشاا

(اکو) جامعه ا ویا و سایر ییاا،دا منطقدها معرفدی کنندد

(.)Centinsaya, 2007: 18
سومین سازما ،منطقها
نها

سازما ،کن رانا اسالمی است .این سازما ،به عندوا،

که ایرا ،و ترکیه از اعضا فعال آ ،به شاا مدی وندد

تعایدق وابدط و

کشو اثرسذا بو ه اسدت .ایدن سدازما ،بیشدشر جنبده سیاسدی اشدشه و کدمتدر بده
دارا

دا اتشاا

توجه کر ه است.

نتیجهگیری
بعد از و کا آمد د ،حداب عددالت و توسدعه وابدط اتشادا
ستشره یافشه است .ا عا مقاله این است کده افداای
کشو مشأثر از جهتسیر جدید

ایدرا ،و ترکیده

مبدا الت اتشادا

بدین و

سیاست خا جی و یرلااسی اتشاا

نخبگدا،

ترکیه است .ایرا ،نیا داوا ه عالتهمند به توسعه وابط با ترکیه بو ه است درچندد
که

عا اتدامات سازنده تاب توجهی که بشواند تأثیر اساسی بر ح متدا

بدین
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داوا ه صد سشیابی به نق

کر  ،نق

(اکدو)

وابط ایرا ،و ترکیه برخدو ا اسدت .ایدن سدازما ،بده عندوا،

آشرا از دارا

وجانبه

تدد یجی مواندع
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و کشو اششه باشد

نگرفشه است.

یی

این زمینده بایدد س دت کده سیتدشم

تعرفها ایرا ،مانعی با سی بر سر اه و و کاالدا ترکیها محتوب میشو

.

ولت برآمده از حاب عدالت و توسعه با توجده بده ویردر جدیدد کده
سیاست خا جی

یی

زمینه اتشادا

سرفت

موفقیدتددا چشداگیر بده

ست آو  .این متئله به تد یج موجب ا تقا جایگاه ترکیه
جذابیت این کشو به طو ویژه
خاو میانه شد.
اتشاا

نردام بدینالالد و

بین ولتدا و افرا عاومی کشدو دا منطقده

اسشا تأیید این متدئله

جکر شده است که وضعیت اتشاا

جددول  1تعددا
ترکیه

از شداخصددا

سالددا  1980و  2008بده

صو ت مقایتها نشا ،ا ه شده است.
جدول  .1مقایسه اقتصاد ترکیه بین سالهای  1980تا 2008

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

شاخکها
تعداد شرکتهای اقتصادی
تولید ناخالک داخلی /میلیارد دالر
سرانه تولید ناخالک داخلی
واردات
صادرات به ازای هر کارگر
تعداد صادرکنندگان
درآمد حاصل از توریسم
رتبه اقتصادی در جهان

شاخصدا جکر شده

براسا
اتشاددا

جدول  1به وضدوح مدیتدوا ،بده موفقیدتددا

چشدداگیر ترکیدده تحددت حاکایددت حدداب عدددالت و توسددعه نتددبت بدده

ولتدا تب ییبر  .این موفقیتدا از طرفی تأثیر ویرر جدید سیاست خدا جی
این کشو

ا

رفیت ترکیه
ویژها

زمینه دارا

آ ،نشا ،می دد و از طدر
اتشاا

یگدر ناایدا،سدر

بدا یگدر کشدو دا منطقده کده جایگداه

برنامهدا حاب عدالت و توسعه اششهاند است .بیتر یدد ن دوج ترکیده

به بازا مار
نق

شروفایی اتشاا

اساسی

کشو دا عربی منطقه و ستشره دارا
موفقیتدا اتشاا

دا اتشاا

این کشو اشت .داا،طو که

بدا ایدرا،
بخ دا

تبلی تشریح شد از سال  2002به بعد تحتتداثیر تحدریمددا بدینالاللدی ترکیده
ساینه مناسبی برا ایرا،
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سال 1980
90000
70
 1500دالر
 3میلیارد دالر
 65دالر
1000
 0/3میلیارد دالر
25

سال 2008
6400000
700
 9000دالر
 132میلیارد دالر
 1800دالر
47000
 21میلیارد دالر
17

نرر سرفشه شدد چدرا کده ترکیده یردی از اصدلیتدرین

متیردایی است که نیازدا اتشاا

ایرا ،از آ ،طریق تامین میشو و مشقابالً بازا

این کشو نیا به و کاالدا ترکیها باز است ضان اینره مندابع اندر

مار

ایرا ،نیا برا ترکیه زمینه دارا
براسا

مناسبی محتوب میشو .

نرریات لیبرالیتشی دایو ،نها سرایی لیبرال وابط کشو دا

بینالال ابشدا با دارا

اتشاا

شر میسیر و سرا به یگر حوزهدا سدرایت

ییدا میکند .وابط ایرا ،و ترکیه نیا به عنوا ،و بازیگر مهم منطقده
نتبت به و هدا تب از آ،
وابط اتشاا

نردام

حوزهدا اتشاا

دده اخیدر

ستدشره ییددا کدر  .ستدشره
دا سیاسدی -امنیشدی ا نیدا

بین و کشو به تد یج زمینه دارا

میتوا ،س ت که وابط و کشو ثبات بیششر نتبت به تب یافشه است.

کدمتدر

از و سال سذششه وزیر امو خا جه ترکیه  10با به تهرا ،س ر کدر و وزیدر امدو
خا جه ایرا ،نیا  9با به آنرا ا فشه است .داینین
سه با به ایرا ،س ر کر  .این امر نشانگر بهبو

طول این مدت ا وغا ،ددم

وابط و کشدو اسدت.

طدول

سه سال سذششه چند برابر سه ده سذششه دیئتدا ایرا ،و ترکیده بدین و کشدو
از  16میلیدا

فت و آمد اششند .حجم مبدا الت و کشدو اکندو ،بده بدی

ال

سیده است .داینین از بیانات مقامات و کشو چنین بر میآید کده سدعی بدر آ،
ا ند که حجم مبا الت تجا
میتوا ،بده ایدن س شده معدرو

ا تا مدرز  35میلیدا
اوو اوغلدو

برسدانند.

ال

آج مداه 92

«...آ زو من ایدن اسدت کده طرابدوزا ،و بندد عبا

ایدن اسدشا

ایدرا ،اشدا ه کدر :

ایدن اهددا حاد ونقد
سدشیابی بده ا ویدا ددسسیا

یرمشغلهترین بنا شوند زیرا آنها کوتاهترین متیر برا
دتشند».

یاسخ به سئوال مقاله که عبا ت بو از ایدن کده ویردر سیاسدت خدا جی
حاب عدالت و توسعه چه تاثیر بر وابط اتشاا

ایرا ،و ترکیه اششه اسدت بدا

نرر سرفشن اصدول و مؤل دهددا سیاسدت خدا جی حداب عددالت و توسدعه و
یرلااسی اتشاا

ترکیه و دایندین براسدا

اطالعدات آمدا

بخ دا مخشلف مقاله به آ ،اشا ه شد) ا عا این یژود
اتشاا

ایرا ،و ترکیه

موجدو (کده

این اسدت کده وابدط
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فرادم آو  .با توجه به تعدا فت و آمددا مقامات و کشو

چند سال سذششه

ده اخیر (از سال  2002تا  )2014نتبت به سذششه و بده

خاوخ ده  1990بهبو یافشده اسدت .درچندد کده

ایدن و ا ،شدادد برخدی
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تن دا سیاسی-امنیشی از جاله اسشقرا سرر فاع موشری
سو یه و...

وابط و کشو دتشیم با این حال جهتسیر جدید حاب عددالت

و توسعه

سیاست خا جی ضان کاد

دارا

دا اتشاا

اتشاا

و کشو

شام

تن دا سیاسی-امنیشی موجب تقویت

بین و کشو شدد .بندابراین عامد اصدلی
حاب عدالت و توسدعه

ویرر اتشاا

بهبدو وابدط

سیاسدت خدا جی

کشرین عاق اسشراتژیک اوو اوغلو سیاست مشرالت ص ر بدا داتدایگا،

ویرر چندجانبه

سیاست خا جی اتخاج ادبر بر  -بر

تاکید بر تد ت نرم تاله برا
مشقاب اتشاا

منطقه بو ه است.

فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره دوم  تابستان 1394

اصول سیاست خارجی حزب عدالت
و توسعه
دکترین عمق استراتژیی داوود اغلو،
سیاست مشکالت صفر با همسایگان،
رویکرد چندجانبه در سیاست خارجی ،اتخاذ
راهبرد برد-برد در سیاست خارجی ،تاکید بر
قدرت نرم ،تالش برای دستیابی به اقتصاد
قدرتمند و تاکید بر وابستگی متقابل
اقتصادی و تجارت آزاد

سبم

نرشه تاب توجه این است که

حال حاضر

بر سرکا آمدهاند که برنامهدا مشدابها
خا جی ا ند.

سیاست خدا جی

سشیابی به اتشاا تد تاندد و تاکیدد بدر وابتدشگی

و تجا ت آزا

ترکیه افرا

مل

بهبود روابط اقتصادی ایران و ترکیه
( 2002تا )2014
همکاری تجاری غیرنفتی ،همکاریهای دو
کشور در بخش انرژی نفت و گاز  ،سرمایه
گذاریهای متقابل ،همکاری در قالم
سازمانهای منطقهای ،اثرات تحریمهای
بین المللی بر روابط اقتصادی و...

در و کشو ایرا ،و ترکیه نخبگانی
سیاسدت اخلدی و بده ویدژه سیاسدت

جب طیب ا وغا ،عبدا ...س و احاد اوو

اوغلو که از سال  2002تا به امروز صحنهسر ا ،سیاست ترکیه شدهاندد نقد
میکنند و

ایرا ،نیا اعشدالسرایدانی بدر سدرکا آمددهاندد کده

ای داء

عرصده سیاسدت

خا جی ت اوت چندانی با ولت اصالحات سابق نداششه و عاالً نشدا ،ا هاندد کده
ا امه دنده اه اصالحات دتشند .افرا
سال دا

ولت اصالحات نیا

چو ،حتن وحانی محادجوا

امروزه دم

ترکیه و دم

ریف که

ساتدا بداال حردومشی تادایمسیدر عرصده

سیاست خا جی بو ند امروزه سرا ،ولت
داینین واتعسرایانه به متا
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خای ترکیه و بحرا،

ایدرا ،ا برعهدده سرفشدهاندد .اینرده

ایرا ،نخبگانی بر سرکا دتشند که یدد بدینالاللدی و
مالرت ا

ا ند آینده خوشبین کننددها

ا بدرا

وابط اتشاا

تم میزند .نخبگا ،ولت اعشددالسدرا دایدو ،نخبگدا،

و کشو

ا

حاب عدالت و توسعه توسعه اتشاا

صد برنامهدا خو تدرا ا هاندد و

عرصه سیاست خا جی نبال تن ز ایی تعام سازنده و وابط متالاتآمیا بدا
نیا دتشند .این ویرر فعاالنه

ا  ،فشدا دا

سیاست خا جی به لی کداد

بینالاللی علیه ایرا ،تاثیر ملبشی بر وابط با ترکیه خوادد سذاشت.
با تداوم حضو حاب عدالت و توسعه
وابط حتنه با ایرا ،افاای

زمینه دارا

یافشه است .بایدد س دت کده

ترکیه و اعشدالسرایا،

به ست آمده بهرهبر ا

تد ت سرای

و ه حاکایدت حداب

ایرا ،و کشو مدیتوانندد از فرصدت

الزم ا ناو ه و با ستدشره و تحردیم وابدط اتشادا

داه حوزهدا ا

این میا ،نگاه ولت

ازمدت فرادم کنند.

جدید ایرا ،به داتایگا ،و به خاوخ ترکیه با ویرر کاد
اتشاا

دارا

تدن ددا و ا تقدا

خوادد بو  .ترکیده بده لحداظ اشدشن امشیازددایی از تبید ثبدات

سیاسی وضعیت سوقالجیشی آ،
و ایرا ،ترا سرفشن

منطقه و وازه ا ویایی برا آسیا خاو میانده

متیر خطوت لوله ن شی و ساز به ا ویا نیرو مشخادص و

داینه یایین تولید ا ا مایت بتیا عالی بدرا تجدا ت و سدرمایهسدذا
است.

آ،

یک سال سذششه یدا دا مخشل ی بدین مقامدات ایراندی و ترکیده وجدو

اششه که از جاله آنها میتوا ،به س ر ا وغا ،بده ایدرا ،و مشقدابالً سد ر وحدانی
یاجاهو و محادجوا

ریف وزیر خا جه به ترکیه اشا ه کر که

موضوعات مخشلف سیاسی و اتشاا
این اسشا
طرفین
وحانی

توافقاتی صو ت سرفشه است.

اولین نشتت شو ا

که به عوت سای عبداهلل س

ادبر

ال

تدا سدال  1395تاکیدد کر ندد .آتدا

س ر خو به ترکیه ا ها اشت که «س ر به ترکیه آغداز بدرا توسدعه
و فردنگی بین و کشو و داینین دارا

و بینالاللی است» .حتن وحانی بر دارا
ادبر

ایرا ،و ترکیه

و ه وحانی

از تا یخ  19تدا  20خدر ا  1393صدو ت سرفدت

سید ،به وابط  30میلیدا

وابط سیاسی اتشاا
و

نشیجه آ،

خاوخ دارا

دا

و کشو

و کشو

دا منطقدها

حوزه انر

تاکید کدر
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عدالت و توسعه

ترکیده بده برتدرا

حوزه حا و نق بر تنردیم یدک برنامده

و کال ،و نا یده سرفشن برخی مشرالت جا ی با دد

سشیابی به ادددا

31

تاکید کر .

با

با توجه به متا لی که
کشو

این مقاله به آنها اشا ه شد به نرر می سد وابدط و

سالدا آینده درچه بیشدشر داگراتدر خواددد شدد .مدیتدوا ،س دت کده
چند سال سذششه مانع دارا

حا ترین مشرلی که

و کشدو مدیشدد متدئله

سو یه بو ه است .امروزه به نرر مدی سدد مقامدات ترکیده و ایدرا ،بده ایدن نشیجده
سیدهاند که مدیریت متا

سو یه بددو ،داردا

داتدایگا ،ایدن کشدو و بده

خاوخ ایرا ،و ترکیه امرا،یذیر نیتت .درچند که و کشو ادددا

مشضدا

سو یه نبال میکنند اما امروزه مقامات ایرا ،و ترکیه به خوبی می انند کده سدو یه
عرصه تاخت و تاز ترو یتتدایی شده که تد تاند شد ،آنها نه به ن ع ترکیه اسدت
و نه به ن ع ایرا.،
بعد از و کا آمد ،حاب عدالت و توسدعه
جدید

وابط ایرا ،و ترکیه شروع شد که مش اوت از و ا ،تبد اسدت .وابدط

اتشاا

ایرا ،و ترکیه

این و ه تحدتتداثیر ویردر ولدت حداب عددالت و

توسعه

سیاست خا جی بهبدو یافدت .و ه حاکایدت حداب عددالت و توسدعه
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یایدا ترین ابطه اتشاا
او اخشالفات و کشو

میا ،ایرا ،و ترکیه ا به وجو آو  .ابطها که حشی
خاوخ متئله سدو یه چدا آسدیب جدد نشدده و

داینا ،و به ستشره بو ه است .درچند مشغیردا سیاسدی بدر وابدط اتشادا
طرفین تأثیرسذا بو ه اما داوا ه یک منطق یراسااتیتشی به خادوخ بعدد از و
کا آمد ،اعشدالسرایا،

و اتشادا

ایرا ،مانع از آ ،بو ه است تا وابط تجدا

و کشو تحتتاثیر وابط سیاسی ترا سیر  .با این که وابط سیاسدی سدازنده بدین
ایرا ،و ترکیه بیتر ید بر مناسبات اتشاا

و کشدو تاثیرسدذا خواددد بدو امدا

تجربه سذششه نشا ،می دد که منافع ناشی از داردا
ح وفا متا

اتشادا

سیاسی -امنیشی ا نیا فدرادم آو ه اسدت.

نشا ،می دد که ایرا ،و ترکیه بده لید سداخشا دا اتشادا
مششرکات اتشاا
اتشاا
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ترکیده

سدال  2002و ه

سو مند

و کشدو زمینده
کد ایدن یدژود
مراد و دایندین

سیاسی-امنیشی و فردنگی-اجشااعی مدیتوانندد داردا
ا

ددا

زمینهدا سوناسو ،اششه باشند.

بنابراین باید س ت که و کشو ایرا ،و ترکیه امروزه شرایط دارا

ایددهآلدی

ا ند چرا که وجو تهدیدات مششری سروهدا ترو یتشی و داینین فرصتددا
اتشاا

مششری و اتشاا مرا از یک طر

و حضو نخبگا ،نیا یده دوشداند

ولتدا در و کشو از طر

درچه بیششر ا

و واتعبین

یگر زمینه دارا

فرادم کر ه است.
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