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عبداهللا بوزکورت
پژوهشگر ترک مسائل ایران

روابط بی رمق اقتصادی ترکیه با ایران

در  ایـران  در  حاکـم  رژیـم  حمایتـی  هـای  سیاسـت 
چندیـن دهـه گذشـته از امکانـات گسـترده و متکامـل 
در  ایـران  و  ترکیـه  روابـط  بـوده اسـت.  برخـوردار 
بخـش هـای تجـاری و سـرمایه گـذاری بـر اثـر همیـن 
سیاسـت ها بـا شکسـت و ناکامـی مواجه شـد. تولید 
ناخالـص داخلـی ایـن دو قـدرت منطقـه ای چیـزی 
حـدود ۱.۱۴ تریلیـون دالر پیـش بینی شـده اسـت. [1]
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ــی و  ــع تبدیل ــر صنای ــی خــود در براب ــر رقابت ــران همــواره کوشــیده از صنعــت غی ای
محصــوالت صنعتــی ترکیــه حمایــت کنــد. حکومــت آخونــدی و ارتــش روی اقتصــاد ایــران 
دســت گذاشــته انــد. دشــمنی ایدئولوژیــک ایــران بــا ترکیــه – کشــوری بــا اکثریــت ســنی- و 
ــر ســر راه  ــع مهــم ب ــه موان ــه از جمل ــن دو کشــور در منطق ــت تاریخــی دراز مــدت ای رقاب

ــه هســتند. ــط اقتصــادی دو جانب گســترش رواب
مناســبات امنیتی گاهــی از ســطح منافــع اقتصــادی دو جانبــه فراتــر رفته اســت. گفتنی 
اســت کــه در صنایــع اصلــی ایران بــه روی شــرکت هــای ترکیــه بــاز اســت. گاهی هــم ترکیه 
قربانی سیاســت رقابت هــای داخلــی در ارگان های قــدرت و منافع حکومتــی و طبقه مذهبی 
و نهادهــای امنیتــی و اطالعاتــی ایران شــده اســت. وجــود تعصبــات ریشــه دار در دســتگاه 
بوروکراســی ایــران علیــه ترکیــه جــای تعجــب دارد. همیــن رســوبات فکــری منجر بــه کاهش 

پــروژه هــای مشــترک و قراردادهــای تجــاری نوید دهنده شــد.

۱-حجم مبادالت تجاری فعلی
مبــادالت اقتصــادی دو کشــور بــا توجــه بــه میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی دو کشــور و 
حــدود ۱۶۰ میلیــون مصــرف کننده رونــد مایــوس کننــده ای داشــته و بیانگر نادرســت بودن 

گمانــه زنــی هــا دربــاره روابــط اقتصــادی دو جانبه اســت.
رجب طیــب اردوغان نخســت وزیــر ترکیه (رئیــس جمهــور کنونی) در ســفر به تهــران در 
نوامبــر ۲۰۰۹ میالدی (آبــان ۱۳۸۸ خورشــیدی) نســبت به افزایــش میزان مبــادالت تجاری 
دو کشــور تــا میــزان ۳۰ میلیــارد دالر در پنــج ســال آینــده وعــده داد. البتــه ایــن اظهــارات 
اردوغان بــا توجــه به رشــد بــی ســابقه مبــادالت بازرگانــی دو کشــور بــه ۱۰.۲ میلیــارد دالر 
در ســال ۲۰۰۸ میالدی (۱۳۸۷ خورشــیدی) عنوان شــد. اما دو مــاه بعد از ســفر اردوغان 
گویا دســت یابــی بــه ایــن هــدف بســیار دشــوار مــی نمــود. در ســال ۲۰۰۹ میــالدی (۱۳۸۸ 
ــالدی  ــه ۲۰۰۸ می ــا کاهــش ۴۷ درصــدی نســبت ب ــادالت تجــاری ب خورشــیدی) حجــم مب

(۱۳۸۷ خورشــیدی) بــه تقریبــا نصــف یعنــی رقــم ۵.۴ میلیــارد دالر رســید.
بــا وجــود نقــش بحــران مالــی ســال ۲۰۰۸ میــالدی (۱۳۸۷ خورشــیدی) در بــروز رکــود 
اقتصــادی امــا تجزیــه و تحلیــل داده هــا در ســال های بعــد از بحــران مالی نشــان مــی دهد 
ضعف ســاختاری و ســازمانی عامل اصلی عــدم افزایــش روابط تجــاری و اقتصــادی میان 
ترکیه و ایــران اســت و بحران هــای مقطعــی اقتصــادی و مالــی جهانی نقــش ثانــوی در این 
زمینــه دارد. بــا گذشــت بیــش از هفــت ســال از وعــده مقــام هــای ترکیــه و ایــران بــه افزایش 
مبــادالت بازرگانــی تــا ســقف ۳۰ میلیــارد دالر امــا حجــم روابــط اقتصــادی در ســال ۲۰۱۶ 
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روابط بی رمق اقتصادی ترکیه با ایران 

میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) از مــرز ۹.۷ میلیــارد دالر عبور نکــرد. این رقم کمتــر از حجم 
روابــط بازرگانــی در ســال ۲۰۰۸ میــالدی (۱۳۸۷ خورشــیدی) اســت. بــه عبــارت دیگــر می 

تــوان گفت میــزان مبــادالت تجــاری در هشــت ســال گذشــته تغییــر نکرده اســت.
(۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳  ــالدی  می هــای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴  ــران در ســال  ای
خورشــیدی) بــا پولی کــه از ترکیه بابــت فــروش نفــت و گاز دریافت کــرد طال خریــداری کرد 
و بــه این دلیــل مبــادالت تجــاری دو جانبه در این ســال ها افزایش بی ســابقه داشــته اســت. 
ترکیــه بــه دنبــال ممنوعیــت انجــام معامــالت مالــی بیــن ا�للــی بــا ایــران بــر اثــر تحریــم هــای 
وضــع شــده در خصــوص برنامــه هســته ای جنجالــی بــا مشــکالتی در خصــوص پرداخــت 
هــای مالــی روبــرو شــد. از ایــن رو نمــی تــوان ایــن معامــالت را یــک تجــارت واقعی دانســت 
بلکــه اینهــا در واقع پــول هایی هســتند که به شــکل طــال و یا کاالهــای دیگر بــه ایــران انتقال 
یافتــه انــد. تحقیقــات گســترده مربــوط بــه فســاد مالــی در ترکیــه در دســامبر ۲۰۱۳ میالدی 
ــه  ــی موســوم ب ــرد ایران ــک ف ــم حاکــم از ی ــه رژی ــذر ۱۳۹۲ خورشــیدی) نشــان داد چگون (آ 
رضا ضــراب کــه بــا دســتگاه حکومتی هــم در ارتبــاط بــوده بــرای انتقال غیــر قانونــی طال و 
تجارت جعلــی کاال بــه منظــور اداره برنامه مالــی مشــخص و دســتکاری در پول هــای ایران 

اســتفاده کــرده اســت.
امــا ترکیــه و آمریــکا در دو مســیر کامــال متناقــض در ایــن بــاره موضــع گیــری کردنــد. 
ــه  ــکا، متحــد ترکی ــه، آمری ــران در ترکی ــر قانونــی ای ــا فعالیــت هــای بازرگانــی غی همزمــان ب
تحریــم هــای یکجانبــه ای علیــه ایــران وضــع کــرد. شــورای امنیــت هــم تحریــم هایــی علیــه 
ایــران در نظر گرفــت. گویــا ضراب بــه چندیــن مقــام ارشــد حکومتــی در ترکیه از جمله ســه 
وزیــر رشــوه داده بــود. وزرای یــاد شــده بعدهــا مجبــور به اســتعفا شــدند. رضا ضــراب از 
اتهامــات فســاد مالــی تبرئــه و ایــن پرونــده بعــد از دخالــت دولــت ترکیــه بســته اعــالم شــد. 
رضــا ضــراب ســپس در مــارس ۲۰۱۵ میــالدی (اســفند ۱۳۹۴ خورشــیدی) توســط اف بی 
آی در میامــی دســتگیر شــد. اتهــام او پولشــویی و دور زدن تحریــم هــا عنــوان شــد. رضــا 
ضــراب بــه انتظــار محاکمــه در بازداشــت بــه ســر مــی بــرد. ضــراب هــم اکنــون در دادگاه 

فــدرال منهــ� تحــت محاکمــه اســت.
طبــق آمــار توئیــک (مرکــز آمــار ترکیــه) آخریــن داده هــای آمــاری در ژانویه ســال ۲۰۱۷ 
میالدی (دی ۱۳۹۶ خورشــیدی) نشــان دهنده این اســت کــه ارزش صادرات ماهانــه ترکیه 
بــه ایــران بــا کاهــش ۴.۴ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ۲۷۵ میلیــون دالر 
ــل مالحظــه  ــا افزایــش قاب ــن دوره و ب ــران در ای ــه از ای ــزان واردات ترکی رســیده اســت. می
۵۶ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل۵۶۳ میلیــون دالر بــوده اســت. کفه تــرازوی 
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ــاره  ــر اثــر کاهــش قیمــت نفــت دوب تجــاری در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ب
بــه نفــع ایــران متمایــل شــد. بــه عبارتــی مــی تــوان گفــت روابــط تجــاری کنونــی بــا ایــران تــا 
حــدودی منجر بــه افزایش شــکاف تــراز تجــاری ترکیــه می شــود و این یکــی از چالــش های 
عمــده اقتصــادی در ترکیــه اســت. بنــا بــه آمــار ســاالنه بانــک مرکــزی ترکیــه کســری تــراز 
تجــاری ترکیــه در مــاه ژانویــه (دی) بــا تقریبــا ۵۶۱ میلیــون دالر افزایــش بــه ۲.۷۶ میلیــارد 

دالر رســید. [2] ایــن رقــم کســری ۳۳.۱۶ میلیــارد دالری دوازده مــاه را جبــران مــی کنــد.
آمــار مقایســه ای میــان میــزان صــادرات ترکیه بــه دو کشــور ایــران و امارات نشــان می 
دهد کــه صــادرات ترکیــه بــه ایــران تا چــه انــدازه افــت داشــته اســت. بــازار مصرفــی ایران 
با جمعیــت حــدود ۸۰ میلیونی در مقایســه با این کشــور خلیجــی ۹.۴ میلیونی بســیار بزرگ 
تر اســت. بــا اســتناد بــه این آمــار مــی تــوان گفــت شــرکت هــای ترکیــه بــرای ورود به بــازار 
ایــران بــا مشــکالتی رو بــه رو هســتند. صــادرات بــه ایــران و امــارات به ترتیــب معــادل ۳.۵ 
ــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی)  ــه در ســال ۲۰۱۶ می درصــد و ۳.۸ درصــد کل صــادرات ترکی
ــن کشــور  ــه ای ــه ب ــن اســت کــه صــادرات کاالهــای ترکی ــام بیانگــر ای ــن ارق ــوده اســت. ای ب
خلیجــی بیشــتر بــوده اســت. امــا واردات ترکیــه از ایــن دو کشــور بــر عکــس اســت. ارزش 
واردات از ایــران و امارات به ترتیــب حدود ۲.۴ درصــد و ۱.۹ درصــد کل واردات ترکیه در 
ســال ۲۰۱۶ میالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) بوده اســت. مبادالت تجــاری بین ترکیــه و امارات 
متحده عربی بــا افزایش ۳۶ درصدی نســبت به ســال گذشــته بــه ۹.۱ میلیارد دالر در ســال 

۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) رســید.

۲- داد و ستد عمدتا نفتی و گازی
 نگاهــی دقیــق تــر بــه رونــد تجــاری دو کشــور آشــکار می کنــد کــه ســطح کیفی مبــادالت 
بازرگانــی چنــدان جالــب نیســت و ســودی بــرای ایــران نــدارد. عمــده صــادرات ایــران بــه 
ترکیــه هیدروکربــن اســت. ایــران بــزرگ ترین تامیــن کننــده نفــت ترکیه اســت. آمار ســازمان 
ــالدی (آذر ۱۳۹۵  ــه ( ( EPDK در دســامبر ۲۰۱۶ می ــرژی ترکی ــازار ان ــررات ب ــم مق تنظی
خورشــیدی)  نشــان مــی دهــد واردات نفتــی ترکیــه بــه ۲۶.۷ درصــد از کل واردات رســیده 
اســت.[3] ســهم عــراق از واردات نفت ترکیــه در مــدت مشــابه ۲۳.۴۵ درصد بوده کــه دومین 

تامیــن کننــده نفــت خــام ایــن کشــور بــه حســاب مــی آیــد.
بــا توجه بــه اینکــه قیمت نفــت در بــازار جهانــی تعییــن مــی شــود و فروشــندگان متعددی 

وجــود دارند ترکیــه گزینــه های دیگــری به جــز نفــت ایــران در اختیــار دارد.
 ایران در ســال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میالدی [4] (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ خورشــیدی)  تســهیالت 
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و معافیــت هــای گمرکــی بــه کشــورهای وارد کننــده ارائــه نمــود امــا بــا ایــن وجــود واردات 
ترکیــه از ایــران کاهــش پیــدا کــرد. آمریــکا در ایــن دوره تحریم هایــی بر فــروش نفــت و گاز 
ــران  ــه واردات گاز طبیعــی از ای ــه ب ــن حــال وابســتگی ترکی ــا ای ــود. ب ــران وضــع کــرده ب ای
ــر و  ــه از واردات گازی پروســه زمــان ب ــی اقتصــاد ترکی ــدا کــرده اســت. رهای ــش پی افزای
ــارد  ــن میلی ــدار چندی ــاد قراردادهــای دراز مــدت و ســرمایه گــذاری هــای پای مســتلزم انعق
دالری در بخــش زیر ســاختاری و ســاخت خطوط انتقــال گاز و احداث ایســتگاه هــای پمپاژ 

اســت.
ــده  ــن کنن ــران تامی ــه نشــان مــی دهــد ای ــرق ترکی ــن داده هــای آمــاری اداره ب ــازه تری ت
۱۵.۳۹ درصــد گاز طبیعی ترکیه در دســامبر ۲۰۱۶ میــالدی (دی ۱۳۹۵ خورشــیدی) بوده 
ــدگان  اســت.[5] روســیه (۵۰.۷۰ درصــد) و آذربایجــان (۱۰.۶۷ درصــد) دیگــر صادرکنن
گاز بــه ترکیــه هســتند. درصــد باقیمانــده از قراردادهــای گاز مایــع و بازارهــای بی واســطه 

همچــون الجزایــر (۱۰.۳۲ درصــد) و نیجریــه (۳.۴۹ درصــد) تامیــن مــی شــود.
بــه نظــر مــی رســد ایــران در دوره حکومــت اســالم گرایــان در ترکیــه در راســتای تامیــن 
منافــع خــود بیــش از پیــش حرکــت کــرده اســت. نخســتین قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه 
ترکیــه در زمــان نجــم الدیــن اربــکان بســته شــد. اربــکان (پــدر اســالم سیاســی در ترکیــه و 
رهبر معنــوی اردوغــان ) در آن زمــان در راس دولــت ائتالفی قرار داشــت. از نظــر حجمی، 
ســقف صــادرات ایــران بــه ترکیــه حــدود ۱۰ میلیــارد متــر مکعــب در ســال اســت. در ۸ اوت 
ــط گــرم  ــه در بحبوحــه رواب ــران و ترکی ــالدی (۱۸ مــرداد ۱۳۷۵ خورشــیدی) ای ۱۹۹۶ می
ــد. گاز  ــد کردن ــرارداد گازی ۲۵ ســاله منعق ــک ق ــران ی ــه) و ای ــر ترکی ــکان (نخســت وزی ارب
ایــران تــا حــد زیــادی تامیــن کننــده گاز محــدوده جغرافیایــی از اســتان هــای مــرزی ترکیــه 
و ایــران تــا آنــکارا اســت تــا جایــی کــه ایــران یــک پنجــم گاز ترکیــه را تامیــن مــی کنــد. مقام 
هــای ایرانــی از مســاله گازی بــه عنــوان ابــزاری برای فشــار اســتفاده مــی کننــد و موضوع 

وابســتگی ترکیــه بــه ایــران را مــدام تکــرار مــی کننــد.
ــه  ــد. البت ــر ســر موضــوع گاز طبیعــی دچــار اختــالف شــده ان ــب ب ــران اغل ــه و ای ترکی
صــادرات گاز از کشــورهایی مثــل روســیه و آذربایجــان بــه ترکیــه مناقشــه برانگیــز نبــوده 
اســت. گاهــی هــم صــدور گاز ایــران بــه ترکیــه بــه خصــوص در زمســتان بــه دلیــل ضعــف 
شــبکه گاز ایــران قطــع شــده اســت. مصــرف ســوخت در فصــل زمســتان بــرای گــرم کــردن 
خانه هــا افزایش مــی یابد. بــه همیــن دلیل دولــت ایــران چندیــن بــار گاز صادراتی بــه ترکیه 
ــزان مــورد  ــه می ــه ب ــه ترکی ــران ب ــه و صــادرات گاز ای ــه مشــتریان داخــل کشــور فروخت را ب

توافــق نبــوده و کیفیــت گاز ایرانــی پاییــن تــر از دیگــر صادرکننــدگان اســت.
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 گفتنــی اســت قیمــت بــاال اشــکال دیگــر ترکیــه بــه گاز ایــران اســت. آمارهــا نشــان مــی 
دهــد ایــران گــران تریــن گاز را بــه ترکیه عرضــه می کنــد. بــا اینکــه اعــالم قیمت گاز توســط 
مســئوالن دو کشــور منجر به نقــض محرمانه بــودن قرارداد می شــود امــا آمارهای منتشــر 
شــده در رســانه ها نشــان می دهد کــه ایــران در ســال ۲۰۱۳ میــالدی (۱۳۹۲ خورشــیدی) 
گاز خــود را بــه قیمــت ۵۰۷ دالر بــرای یــک هــزار متــر مکعــب گاز بــه ترکیــه فروختــه اســت. 
در عیــن حــال ترکیــه بابــت همیــن مقــدار گاز وارداتــی ۴۲۸ دالر بــه روســیه و ۳۴۹ دالر بــه 
آذربایجــان پرداخــت کــرد.[6] رســانه هــا بــا اســتناد بــه ارقــام دقیقــی کــه از دســتگاه هــای 
حکومتــی ترکیــه درز پیــدا کــرده گــزارش مذکــور را منتشــر کردنــد. دولــت ترکیــه ایــن آمــار 
ــا ایــن اوصــاف، ترکیــه گــران تریــن گاز را از ایــران مــی خــرد.  را تکذیــب نکــرده اســت. ب
صادرکننــدگان مثــل روســیه و آذربایجــان قیمــت گاز را بــر اســاس پارامترهــای مشــخص 
و شــرایط بــازار تعییــن مــی کننــد امــا قیمــت گاز ارســالی از تهــران کاهــش نیافتــه اســت. 
دولــت ترکیــه از ایــران بــه دلیــل گــران فروشــی بــه دیــوان داوری بیــن ا�للــی شــکایت کــرد. 
در واقــع درخواســت ترکیــه در ســال ۲۰۰۳ میــالدی (۱۳۸۲ خورشــیدی) بــه یکــی از مفــاد 
قــرارداد در خصــوص شــرایط بــازار و حجــم عرضــه و تقاضــا متکــی بــود. امــا ایــن رای 
ترکیه بــا اعتراض ایــران همــراه بــود. ترکیه مجبــور شــد در مــارس ۲۰۰۴ میالدی (اســفند 
۱۳۸۲ خورشــیدی) بــه خاطــر اختــالف بــر قیمــت گاز وارداتــی از ایــران بــه اتــاق بازرگانــی 
بین ا�للــی شــکایت کنــد و کمیســیون اتــاق بازرگانــی بیــن ا�للی بعــد از ۵ ســال ایــران را به 
پرداخــت غرامــت مالــی ۷۶۰ میلیــون دالری بــه ترکیــه ملــزم کــرد و گفــت ایــران بــه تعهــدات 

خــود در قــرارداد عمــل نکــرده اســت.
در ســال ۲۰۱۲ میــالدی (۱۳۹۱ خورشــیدی) ترکیــه بــه دنبــال بــه نتیجــه نرســیدن گفــت 
ــل گــران فروشــی  ــه دلی ــی ب ــن ا�لل ــوان داوری بی ــه دی ــا تهــران شــکایت دیگــری ب و گوهــا ب
ایران ارائــه کــرد. در ۲۰ ژانویــه ۲۰۱۶ میــالدی (۳۰ دی ۱۳۹۴ خورشــیدی)  دیــوان داوری 
بیــن ا�للــی بــار دیگــر بــه نفــع ترکیــه رای داد و در نهایــت ایــران بــه کاهــش ۱۳.۳ تــا ۱۵.۸ 
درصــدی در نــرخ گاز بهــای صادراتــی بــه ترکیــه بــر اســاس شــرایط بــازار و تعدیــل قیمــت 
ــا ۱۹  ــه ۲۰۱۴ (۱۱ دی ۱۳۹۲ خورشــیدی) ت ــل قیمــت هــا از اول ژانوی ــف شــد.[7] تعدی مکل
ســپتامبر ۲۰۱۱ میــالدی (۲۸ شــهریور ۱۳۹۰ خورشــیدی) بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــد. 
ضمنــا حمیــد رضــا عراقــی معــاون وزیــر نفــت از پرداخــت ۱.۹ میلیــارد دالر بــه ترکیــه خبر 
ــی  ــن ا�لل ــه در دادگاه بی ــران و ترکی ــات گازی ای ــاره اختالف ــن ب داد.[8] مطــرح شــدن چندی
بیانگــر این اســت که گســترش روابــط تجــاری و اقتصــادی با رژیــم حاکــم در ایران دشــوار 

اســت.
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ترکیــه بــرای تنــوع بخشــی بــه مقاصــد وارداتــی از ســالیان ســال بــه ترکمنســتان روی 
آورد. ترکیــه از طریق دریــای خــزر و آذربایجان و گرجســتان و بــدون عبور از ایــران گاز را 

بــه بازارهــای خــود منتقــل مــی کند.
ترکمنســتان و ترکیه در ۲۹ اکتبــر ۱۹۸۸ میــالدی (۷ آبان ۱۳۶۷ خورشــیدی) در آنکارا 
ــد. ۱۶  ــه دســت یافتن ــه ترکی ــر مکعــب گاز ب ــارد مت ــه چارچــوب توافــق صــادرات ۳۰ میلی ب
میلیارد متــر مکعــب آن راهــی بازارهــای اروپا می شــود. به دنبــال ایــن توافقنامه دو کشــور 
در ۲۱ مــی ۱۹۹۹ میالدی (۳۱ اردبیهشــت ۱۳۶۸ خورشــیدی) قــرارداد ۳۰ ســاله ای برای 
فــروش ۱۶ میلیــارد متــر مکعــب گاز در عشــق آبــاد امضــا کردنــد. البتــه ایــن قراردادهــا بر 
اثــر فشــارهای ایــران بــرای عبــور خطــوط لولــه انتقــال گاز از ایــن کشــور بــه جــای دریــای 
خزر بــه نتیجــه ملموســی نرســیدند. اختالفــات حل نشــده کشــورهای حــوزه دریای خــزر از 
جملــه ایــران نقــش بــارزی در بــه نتیجــه نرســیدن ایــن قــرارداد داشــت. در عیــن حــال ایران 
گاز ترکمنســتان را بــا قیمــت ارزان خریــده و بــا نــرخ هــای سرســام آور بــه ترکیــه فروختــه 

اســت.

۳-مانع تراشی ایران برای سرمایه گذاری ترکیه
در بخــش ســرمایه گــذاری، ایــران در ورود شــرکت هــای تــرک بــه بــازار ایــران اخــالل 
ایجــاد مــی کنــد. در اینجــا بــه دو مــورد از ســرمایه گــذاری هــای ترکیــه کــه بــه دلیــل مانــع 
ــه نتیجــه نرســیدند اشــاره مــی کنیــم. شــرکت هــای ترکیــه در ایــن مســیر  تراشــی ایــران ب
خســارات هنگفتــی متحمــل شــده انــد و ایــن ضررهــا تــا کنــون هــم ادامــه دارد. مــورد اول: 
ــه ارزش ســه  ــراردادی ب ــه ق ــن همــراه ترکی ــور تلف ــن اوپرات ــزرگ تری شــرکت «ترکســل» ب
میلیــارد دالر در ایــران امضــا کــرد. ایــن قــرارداد بــزرگ تریــن ســرمایه گــذاری خارجی در 
ایــران در چند دهــه اخیر اســت.[9] این قــرارداد بــا دخالــت ســپاه پاســداران و اصولگرایان 

شکســت خــورد.
بــه دنبــال ماجــرای ترکســل مجــوز فعالیــت در ایــران بــه ام تــی ان بــزرگ تریــن شــرکت 
ــس در  ــه اخــذ مجــوز از مجل ــت ب ــزام دول ــی اعطــا شــد. طــرح ال ــای جنوب ــی آفریق مخابرات
انعقــاد قراردادهــای خارجی بــا اصالحاتــی تصویــب و منجر به کاهــش چشــمگیر کاربران 
«ترکســل» شــد. خدمــات ارتباطــی تلفــن همــراه اســتاندارد ترکیــه GSM از قــرارداد کنــار 
ــه روز ۲۶  ــی ترکی ــر پیشــین و رئیــس جمهــور کنون گذاشــته شــد. اردوغــان نخســت وزی
ســپتامبر ۲۰۰۴ میالدی (۵ مهــر ۱۳۸۳ خورشــیدی) در راس هیــات بلند پایــه اقتصادی به 
ایــران ســفر کــرد. امــا اختالفــات حــل نشــد. در ســال ۲۰۰۸ میــالدی (۱۳۸۶ خورشــیدی) 
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ــه شــرط  ــا اســتناد ب ــه دادگاه دائمــی داوری در الهــه کشــاند و ب ــران را ب ــت ای ترکســل دول
داوری منــدرج در «موافقــت نامــه حمایت و تشــویق ســرمایه گــذاری متقابــل» دعوایــی علیه 
ایــران مطرح کــرد. موافقــت نامه یــاد شــده در ســال ۱۹۹۶ میــالدی (۱۳۷۵ خورشــیدی) به 
تصویــب رســید. در نهایت ایــن پرونــده به کمیســیون حقــوق تجــارت بین ا�لــل ســازمان ملل 
متحــد (آنســیترال) ارجــاع شــد. خواســته شــرکت ترکســل در ایــن دعــوای حقوقــی در آن 
زمان مبلــغ ۶۰۰ میلیون دالر تعیین شــده بــود. در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۴ میــالدی (۲۴ مهر ۱۳۹۳ 
خورشــیدی) «ترکســل» در بیانیــه شــورای بــازار ســرمایه ترکیــه اعــالم کــرد دادگاه گفتــه 
صالحیــت بررســی ایــن شــکایت را بــا اســتناد بــه معاهــده دو جانبــه ســرمایه گــذاری بیــن 
ایران و ترکیــه [۱۰] را نــدارد. در ۲۸ مــارس ۲۰۱۲ میــالدی (۹ فروردین ۱۳۹۱ خورشــیدی) 
ــه کــرد و  ــا ارائ ــی کلمبی ــه دادگاه ایالت ــی ان» را ب ــه «ام ت «ترکســل» دعــوای حقوقــی علی
دســتکم ۴ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر غرامــت خواســت. «ترکســل» مدعــی شــد ام تــی ان 
به مقام هــای عالــی رتبــه رشــوه داده و نشســت هایــی بیــن ســران ایــران و آفریقــای جنوبی 
ــن همــراه در  ــه خدمــات تلف ــل دریافــت مجــوز ارائ برگــزار نمــوده و وعــده داده کــه در مقاب
ایران ســخت افــزار نظامــی در اختیار این کشــور قــرار دهــد و برای تاثیــر بــر رای آفریقای 

جنوبــی در آژانــس بیــن ا�للــی انــرژی اتمــی تــالش کنــد.[11]
ــالدی (اردبیهشــت ۱۳۹۲ خورشــیدی) رای  ــل ۲۰۱۳ می ــکا در آوری ــی آمری دادگاه عال
ــکا  ــده دیگــر صــادر کــرد. ترکســل شــکایت خــود در دادگاه آمری ــی ســابقه ای در پرون ب
پــس گرفــت[12] و گفــت شــکایت خــود را در دادگاهــی در ایالــت دیگــری مطــرح مــی کنــد. [13] 
ــی ان» در دادگاهــی در  ــه «ام ت ــل قیمــت علی ــا تعدی ــن شــرکت دعــوای حقوقــی دیگــری ب ای

ــی مطــرح کــرد. ــای جنوب ژوهانســبورگ در آفریق
در مــورد دوم، در ســال ۲۰۰۴ میالدی (۱۳۸۳ خورشــیدی) شــرکت خدمــات فرودگاهی 
ــاو ایرپــورت هلدینــگ) قــرارداد ۱۱ ســاله ای بــرای راه انــدازی فــاز اول احــداث  ــه (ت ترکی
فــرودگاه بیــن ا�للــی در ایــران امضــا کرد. امــا ســپاه پاســداران مانــع افتتــاح این فــرودگاه 
شــد و قرارداد لغــو گردید. ایــن شــرکت ترکیــه ای در جــوالی ۲۰۰۳ میالدی (مــرداد ۱۳۸۲ 
خورشــیدی) امتیاز ســاخت فرودگاه دیگری بــه ارزش ۱۹۳ میلیون دالر به دســت آورد. این 
توافــق بر اســاس توافقنامــه احــداث و راه انــدازی و حمل و نقــل انجام شــد. [14] در مراســم 
ــن  ــرودگاه شــدند و اولی ــران وارد ف ــی»  نیروهــای نظامــی ای ــرودگاه «امــام خمین ــاح ف افتت
هواپیمایــی کــه قصــد فــرود در ایــن فــرودگاه داشــت را بــه ســمت فــرودگاه دیگــری هدایــت 
کردنــد و فــرودگاه تعطیل شــد. ارتــش گفت کــه این اقــدام بــه دلیل حفــظ امنیت ملــی صورت 
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گرفــت. ارتش مدعی شــد واگــذاری امتیاز ســاخت فــرودگاه به شــرکت تــاو امنیــت و حیثیت 
کشــور را خدشــه دار مــی کنــد. گفته شــد کــه مقــام هــای ایــران در فــرودگاه ایــن تصمیم را 
بــدون توجــه بــه مســائل امنیتــی و بــا توجــه بــه مصوبــه شــورای عالــی امنیــت ملــی مبنــی بــر 
عــدم کار اتبــاع خارجــی در دســتگاه هــای دولتــی اتخــاذ کردنــد. [15] ایــن پرونــده منجــر بــه 

جــدال بیــن ایــران و ترکیه شــد.
ــرای  ــل وقــت ب ــر حمــل و نق ــی و وزی ــر کنون ــدرم نخســت وزی ــی یل ــن عل ــی اســت ب گفتن
ــالدی (۱۲ بهمــن ۱۳۸۲  ــه ۲۰۰۴ می ــرودگاه در اول فوری ــاح ف حضــور در مراســم افتت
خورشــیدی) راهی تهران شــد. ایــن فــرودگاه در ۸ مــی ۲۰۰۴ میــالدی [16] (۱۹ اردبیهشــت 
۱۳۸۳ خورشــیدی) چند ســاعت بعــد از بهــره بــرداری تعطیل شــد. همزمان با بســته شــدن 
ــا فراهــم  ــرود هواپیم ــرودگاه امــکان ف ــرودگاه توســط نیروهــای ســپاه مســتقر در ف ــد ف بان
نشــد و فــرودگاه تعطیــل شــد. هواپیمــای دوم هــم بــا همراهــی چندیــن جنگنــده بــه فــرودگاه 
دیگــری تغییــر مســیر داد. ایــن فــرودگاه در ۱۳ مــی (۲۴ اردیبهشــت) بــا حضــور گســترده 
نیروهــای ســپاه و اجبــار شــرکت ترکیــه ای بــه کنــاره گیــری از ایــن پــروژه بازگشــایی شــد. 
ایــن موضــوع در چندیــن نشســت بیــن مقــام هــای ترکیــه و ایــران مطــرح شــد امــا بــه نتیجــه 

خاصــی نرســید.
ایــن تجربه تلــخ دو شــرکت ترکیــه ای در بازارهای ایــران منجر بــه بی اعتمادی ســرمایه 
گــذاران تــرک بــه دولــت ایــران شــد. بیشــتر شــرکت هــای بــزرگ ترکیــه از بازارهــای ایــران 
فاصلــه گرفتنــد و ایــن جریــان بــر کارفرمایــان تــرک در ســال هــای آینــده تاثیــر گذار اســت. 
فضای تردیــد و دو دلی بر بســیاری از شــرکت هــای ترکیه بــرای ســرمایه گــذاری در ایران 
در دوره پســا برجام حاکم اســت. برجام در ســال ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) و به 
دنبــال مذاکرات نفــس گیــر و کاهــش تحریم هــا میان ایــران و قــدرت های بزرگ بســته شــد.
ــرای صــدور گاز  ــرارداد دیگــر ب ــالدی (مهــر ۱۳۸۸ خورشــیدی) ق ــر ۲۰۰۹ می در اکتب
میدان پــارس جنوبی بــا شــرکت ملــی گاز ترکیه امضا شــد. ایــن قــرارداد ۶ میلیــارد دالری 
کــه در جریــان ســفر اردوغــان بــه تهــران در آن زمــان بســته شــد ســرانجام در ســال ۲۰۱۴ 
میــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) و بعــد از مذاکــرات پنــج ســاله بیــن دو کشــور لغــو شــد. علــت 
اصلــی کنــار کشــیدن ترکیــه از ایــن قــرارداد گــران فروشــی ایــران بــود. بــه عبــارت دیگــر 
ــاو» اجــازه بهــره  ــه شــرکت «تب ــران ب ــد. ای ــکارا را محاصــره کن ــا آن تهــران تــالش کــرد ت
بــرداری از بخــش هــای ســودآور نــداد. فشــارهای آمریــکا بــر ترکیه نیــز در ایــن میــان موثر 
بــود. ترکیــه گفــت اگــر ایــران پیشــنهاد تــازه بــا شــروط بهتــری مطــرح کنــد در تصمیــم خود 

تجدیــد نظــر مــی کنــد.[17]
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البتــه گویــا در ایــن حکایــت دراز و شکســت هــای پیاپــی تــرک ها بــرای ســرمایه گــذاری 
ــالدی (اول  ــه ۲۰۰۸ می ــز هــم وجــود دارد. در ۲۰ فوری ــت آمی ــد مــورد موفقی ــران چن در ای
اســفند ۱۳۸۶ خورشــیدی) ســهام شــرکت «پتروشــیمی رازی» به ارزش ۶۵۶ میلیــون دالر 
ــه شــد.  ــده کودهــای شــیمیایی فروخت ــد کنن ــه، تولی ــکاالری» ترکی ــره فابری ــه شــرکت «گوب ب
ــالدی [18] (۹  ــن شــد. در ۲۹ مــارس ۲۰۱۳ می ــه جنجــال آفری ــزرگ در ترکی ــرارداد ب ــن ق ای
ــه درخواســتی  ــان ترکی ــان در پار� ــی مخالف ــن ۱۳۹۲ خورشــیدی) فراکســیون اصل فروردی
ــد. دو  ــن ریســک را افشــا کن ــن در ای ــا اســامی منتفعی ــت خواســت ت مطــرح کــرد و از دول
شــرکت (آســیا گاز انــرژی پتروشــیمی اورونلــری ســانای فــی تیکاریــت انونیــم شــرکتی) و 
(تابوســان موهندیســلیک �ــاالت فــی مونتــاژ شــرکتی) در ایــن قــرارداد شــرکت کردنــد. در 
مــ� درخواســت نمایندگان آمــده کــه شــرکت «آســیا گاز» تنهــا ۲۰ روز قبل از خرید ســهام 
مجتمــع پتروشــیمی رازی تاســیس شــده و در نتیجــه نگرانــی هــا در خصــوص جعلــی بودن 
این شــرکت افزایــش یافته اســت. ضمنا شــرکت «تابوســان» در آســتانه ورشکســتگی قرار 
ــن ۱۳۸۷ خورشــیدی)  ــالدی (۱۹ فروردی ــل ۲۰۰۸ می ــن، در ۷ آوری ــر ای دارد. [19] عــالوه ب
یعنــی حــدود ســه هفتــه قبــل از واگــذاری، خــط اعتبــاری ۲۰ میلیــون یورویــی توســط بانــک 
هــای دولتــی «واقــف بانــک» و «هالــک بانــک» بــه هــر کــدام از ایــن دو شــرکت اختصــاص 
یافت. «آســیا غــاز»  و «تابوســان» ۱۰.۸۸٪ و ۲۳.۹۱٪ ســهام مجتمــع پتروشــیمی رازی را 

در اختیــار دارنــد.[20]
ــران  ــی ای ــت هــای دســتگاه اطالعات ــاره فعالی ــه درب ــات وزارت اطالعــات ترکی تحقيق
ــرارداد واگــذاری مجمــع  ــای ق ــد ســالم» پ ــب گــروه تروریســتی «توحی ــه در قال در ترکی
ــی  ــت مال ــن گــروه تروریســتی مــورد حمای ــن ماجــرا کشــید. ای ــه ای پتروشــیمی رازی را ب
ســپاه قــدس بــازوی بیــرون مــرزی ســپاه قــرار دارد. ایــن تحقیق منجــر بــه شناســایی هویت 
مظنونیــن فراوانــی از جملــه ســید علــی اکبــر میــر وکیلــی مــزدور وزارت اطالعــات شــد. میر 
وکیلــی در دادگاه بــه نحــوه مذاکرات بیــن شــرکت گوبرتــاش و دو شــرکت جعلی (آســیا گاز 

ــراف کــرد. و تابوســان)  اعت
بــر اســاس تحقیقــات فــردی از ترکیــه بــه نــام «هاکلــی ســیلکوک شــانلی» گفــت کــه در 
آمــاده ســازی فعالیت های ســپاه قــدس در ترکیــه به دســتور یکــی از افســران ســپاه در دهه 
نود میــالدی (دهه هفتــاد خورشــیدی) نقش آفرینــی کــرده و هماهنــگ کننده عملیــات فروش 
گوبرتــاش بوده اســت. در ادامــه تحقیقات پرونده «توحید ســالم»  مشــخص شــد مقــام های 

عالــی رتبــه ترکیــه در آن دســت دارند.
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۴-موانع حمل و نقلی
ــوان دروازه ای  ــه عن ــران ب ــه از خــاک ای ــا ترکی ــی کوشــید ت ــا اقدامــات گوناگون ــران ب ای
بــه ســوی کشــورهای آســیانه میانــه از جملــه ترکمنســتان و ازبکســتان و أفغانســتان بهــره 
بــرداری نکند. این مشــکل همیشــگی اســت و محدودیــت هــا در ارتباط بــا حمل و نقــل ترکیه 
در هنــگام تحویــل بار بــه مقصــد ایــران و یــا ترانزیــت در ایــران و گــذر ترانزیتی از ایــران و 

تحویــل بــار در کشــور ثالــث اعمــال مــی شــود.
ــن  ــد ای ــه (UND) مــی گوی ــی ترکی ــن ا�لل ــل بی انجمــن صنفــی شــرکت هــای حمــل و نق
مشــکل بــه مــدت ۲۰ ســال ادامــه دارد و توافقنامــه حمــل و نقــل جــاده ای ایــران و ترکیــه در 
ــه اقتصــادی مشــترک در ســال  ــکل کمیت ــالدی (۱۳۷۳ خورشــیدی) و پروت ســال ۱۹۹۴ می
۲۰۰۱ میــالدی (۱۳۸۰ خورشــیدی) نادیــده گرفتــه مــی شــود.[21] ایــن نهــاد (UND) افــزود 
«ایــران تعرفــه هــای ترانزیتــی بــرای کامیــون هــای ترکیــه را بــه شــکل غیــر قانونــی افزایش 
داده اســت. تعرفــه ســوخت کامیــون هــای ترکیــه از ترکیــه ۷۵۰ دالر و کامیــون هــای ترکیــه 
بــه مقصــد ایــن کشــور ۵۵۰ دالر تعییــن شــده اســت. ایــران تعرفه هــای دیگــری هــم در نظر 
گرفتــه و همیــن منجر بــه ضــرر و زیــان هــای چنــد میلیــون دالری شــده اســت. کامیــون های 
ایرانی بــر اثــر رویکــرد دولــت ایــران ۹۰ درصد عملیــات حمــل و نقــل بیــن ایــران و ترکیه را 
در دســت دارنــد و ده ها هــزار کامیــون ترکیــه از تــردد در مســیر ترانزیــت ایران خــودداری 

کردنــد.
ــی  ــه نشســت هــای فراوان ــود. البت ــان حــل نشــده ب ــن ســال همچن ــا چندی ــن مشــکل ت ای
ــن بحــث را تکــرار  ــه بارهــا ای ــات ترکی ــه مشــترک دو کشــور برگــزار شــد. هی توســط کمیت
ــه  ــا کاهــش تعرف ــران ب ــد و ای ــل کن ــه مث ــه ب ــا مقابل ــور شــد ت ــه مجب ــد. ســرانجام ترکی کردن
ــه موافقــت نمــود. ایــن کاهــش تعرفــه منجــر بــه صرفــه جویــی  ســوخت کامیــون هــای ترکی
ــا ۳۵ هــزار  ــه شــد. حــدود ۳۰ ت ۲۱ میلیــون یورویــی در بخــش حمــل و نقــل جــاده ای ترکی
کامیــون ترکیــه ســاالنه وارد خــاک ایران مــی شــوند.[22] نشســت اقتصــادی مشــترک بین دو 
کشــور در ۱۳ تا ۱۵ ژانویــه ۲۰۱۵ میالدی (۲۳ تا ۲۵ دی ۱۳۹۳ خورشــیدی) برگزار شــد. 
توافقنامــه ای بیــن طرفیــن امضــا شــد امــا مفــاد ایــن توافقنامــه توســط ایــران نادیــده گرفته 
شــد. ایــن در حالیســت کــه دســت انــدرکاران بخــش حمــل و نقــل از گــزارش هایــی دربــاره 

مشــکالت فراوانــی بــا مســئوالن گمــرک ایــران خبــر مــی دهنــد.
مســائل و اختالفــات در رابطــه بــا نوســازی گــذرگاه هــای مــرزی و افتتــاح دروازه هــای 
مرزی بــه منظــور تســهیل روابــط تجــاری چندین ســال ادامــه داشــت. این مشــکالت بــه زیان 

حمــل و نقــل ترکیه تمــام شــود و بــرای شــرکت هــای ترکیــه هزینــه ســاز بوده اســت.
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ســه گذرگاه مــرزی بین ایــران و ترکیــه وجــود دارند. طــول مرز مشــترک دو کشــور ۴۹۹ 
کیلومتر اســت. مرز گوربــوالغ –بــازرگان واقع در اســتان آغری در شــرق ترکیه. مــرز کاپی 
کــوی – رازی واقــع در اســتان وان. مــرز ســرو – اســن دره در اســتان حــکاری در جنــوب 
ــدد. در اوت ۲۰۱۵  ــی مــی بن ــل امنیت ــه دالی ــران گــذرگاه هــای مــرزی را ب ــه. گاهــی ای ترکی
میــالدی (مــرداد ۱۳۹۴ خورشــیدی)  ایران بــا ادعای حمله بــه یک کامیــون ایرانــی در ترکیه 
مــرز گوربــوالغ را بســت.[23] مــرز کاپــی کــوی خــاص تــردد خودروها اســت. ایــران بــا فعال 
ســازی مــرز کاپــی کــوی و احــداث جــاده ۷۵ کیلومتــری در خــاک کشــور بــرای عبــور تریلی 
و کامیــون مخالفــت کــرد. در مقابــل طــرف ایرانــی پیشــنهادی مبنــی بــر ســاخت ایــن جــاده 

توســط ترکیــه و بــا هزینــه این کشــور مطــرح کــرد.[24]

۵- گردشگری �ر �ونق
رونــق گردشــگری یکــی از جنبــه هــای مثبــت مناســبات اقتصــادی ایــران و ترکیه اســت. 
ترکیه یکــی از مهــم تریــن مقصــد گردشــگری ایرانیــان اســت. بنا بــه آمارهــای دولتــی ترکیه 
۱.۷ میلیــون ایرانــی در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) از ترکیــه دیــدن کردنــد. 
۶.۷ درصــد کل گردشــگران خارجــی در ترکیــه در مــدت زمــان مشــابه را ایرانیــان تشــکیل 
مــی دهنــد.[25] آمــار گردشــگران ایرانــی در ســال هــای اخیــر تغییــر نکــرده اســت. ویــزای 
توریســتی ترکیــه بــه شــهروندان ایرانــی اجــازه مــی دهــد ایرانیــان ۹۰ روز در ایــن کشــور 
ــه  ــه ب ــی مــی شــوند کــه از ترکی ــن شــامل ایرانیان ــزا همچنی ــن وی اقامــت داشــته باشــند. ای

عنــوان نقطــه ترانزیــت اســتفاده مــی کننــد.
بــا اینکــه ســفر گردشــگران بــه ترکیــه در ســال ۲۰۱۶ میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ۳۰ 
درصــد نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یافتــه امــا تعــداد گردشــگران ایرانــی تنهــا بــه میــزان 
ــالدی (دی ۱۳۹۵  ــه ۲۰۱۷ می ــود. در ژانوی ــه ب ــی ۲.۰۷ درصــد کاهــش یافت ــزی یعن ناچی
ــالدی (دی ۱۳۹۴ خورشــیدی) ۹۲.۲۶۰  ــه ۲۰۱۶ می خورشــیدی) ۱۰۱.۶۳۶ و در ژانوی
گردشــگر ایرانــی از ترکیــه دیــدن کردنــد. بــا اینکــه ســفر گردشــگران بــه ترکیــه در ژانویــه 
۹.۸۱ درصــد کمتر از مــاه های بعــدی بود اما شــمار گردشــگران ایرانــی به ترکیــه افزایش 
یافــت. در مقابــل، شــمار گردشــگران ترکیــه در ایــران بســیار ناچیز اســت. در ســال ۲۰۱۶ 
میــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) ۲۴۴ هزار گردشــگر تــرک از ایــران دیــدن کردند. بنا بــه آمار 
مرکز آمــار ترکیــه (تــرک اســتات) در ســال ۲۰۱۵ میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) ۱۶۴ هزار 

گردشــگر ترکیــه بــه ایــران ســفر کردنــد.[26]
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۶- سازمان تجارت جهانی و مسائل دیگر
درخواســت ایــران بــرای عضویــت ســازمان تجــارت جهانــی بــه دلیــل مخالفــت آمریــکا 
مــورد قبــول قــرار نگرفــت و ایــن یکــی از موانــع رونــق تجــارت بیــن ترکیــه و ایــران اســت. 
ســازمان تجــارت جهانــی قوانیــن جهانــی تجــارت را تنظیــم و اختالفــات بیــن اعضــا را حل 
و فصــل مــی کنــد. نبــود ســاز و کار تنظیــم قوانیــن بــرای ســالیان ســال موجــب ضربــه بــه 
روابــط تجــاری و اقتصــادی دو جانبه شــده بــود. اما حــاال اهمیــت ســازمان تجــارت جهانی 
بــه دلیــل تصویــب «توافقنامــه تســهیل تجــارت» در ۲۲ فوریــه ۲۰۱۷ میــالدی [27] (۴ اســفند 
۱۳۹۵ خورشــیدی) برای ترکیه بیشــتر شــده اســت. ایــن توافقنامه منجــر به تســهیل جریان 

گــردش کاالهــا و ســرعت بخشــیدن بــه ترخیــص کاالهــا از گمــرک مــی شــود.
بنا بــه پیــش بینــی دولــت ترکیــه توافقنامه تســهیل تجــارت منجــر بــه افزایــش ۲۰ میلیارد 
دالری در درآمدهــای صادراتــی و ۴۰ میلیــارد دالری در تولیــد ناخالــص داخلــی ترکیــه می 
شــود. ایــن توافقنامــه همچنیــن ۲۰ میلیــون نفــر اشــتغال زایــی بــه دنبــال دارد. [28] نشســت 
هــای همــکاری بیــن دو کشــور منجــر بــه بررســی مشــکالت دو جانبــه فراوانــی شــد امــا این 
نقاط اختــالف بــا دولــت ایــران همچنــان باقی اســت. این مشــکالت بــه ویــژه در بخــش حمل 

و نقــل و گــردش کاال در گمــرک هــا بــه چشــم می خــورد.
ــا کنــون از ســه شــریک تجــاری خــود، مصــر و آفریقــای جنوبــی و مراکــش از  ــه ت ترکی
طریــق رکــن حــل و فصــل اختــالف در ســازمان تجــارت جهانــی شــکایت کــرده اســت. نظام 
ارزی دو گانــه موجود در ایــران یکــی از موانع عمده دیگــر بر ســر راه بازرگانان و ســرمایه 
ــرخ ارز رســمی  ــران شــامل ن ــران اســت. نظــام ارزی دو نرخــی در ای ــه در ای گــذاران ترکی
مبادلــه ای و نــرخ ارز غیر رســمی بازار آزاد اســت. شــرکت هــای خارجــی بر اثر ایــن نظام 
ارزی دو گانــه و بــا توجــه بــه نوســانات شــدید قیمــت ارز در جهــان در داد و ســتد بــا ایــران 
دچار مشــکل مــی شــوند. همچنیــن، تحریم هــا و تاثیــر آن بــر تعامــالت بانکــی و عــدم تمایل 
ــا ایــران از موانــع رونــق روابــط  بانــک هــای خارجــی بــرای انجــام معامــالت بیــن بانکــی ب
اقتصــادی دو کشــور در چندیــن ســال گذشــته بــه حســاب مــی آیــد. بــا اینکــه بــه دنبــال رفع 
تحریم هــا بانک هــای ایــران بــه شــبکه بانکــی (ســوئیفت) بازگشــتند اما هنــوز ایــن بانک ها 
در انجــام معامــالت با مشــکالتی مواجه هســتند. پیشــنهاد ترکیــه مبنی بــر اســتفاده از پول 

ملــی دو کشــور در مبــادالت تجــاری هــم چنــدان کارســاز نبــود.
 عدم انعقــاد تفاهــم نامه تجــارت آزاد بیــن ترکیــه و ایــران مانع دیگــر عدم توســعه روابط 
تجاری اســت. در ۲۰۱۴ میــالدی [29] (۱۳۹۲ خورشــیدی) موافقتنامه تجــارت ترجیحی بین 
دو کشــور بعــد از مذاکرات ده ســاله بــه امضــای مقامات دو کشــور رســید. ایــن موافقتنامه 
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از ژانویــه ۲۰۱۵ میــالدی (دی ۱۳۹۳ خورشــیدی) بــه اجرا گذاشــته شــد و تخفیفــات تعرفه 
ــون مذاکــره  ــری از فن ــا زیرکــی و بهــره گی ــران ب ای در اقــالم محــدودی را در برگرفــت. ای
موفق شــد کاالهــای صادراتــی ترکیه تحــت پوشــش تخفیف تعرفــه هــای گمرکی را بــه ۱۲۵ 

فقــره کاهــش دهد.
ــع اســت و عمــده کاالهــا شــامل  ــدات صنای ــا شــامل تولی ــه عمدت ــران از ترکی واردات ای
ــران در ســال ۲۰۱۴  ــه ای ــرارداد تجــارت ترجیحــی نیســتند. صــادرات ماشــین آالت ب ق
ــم در ســال ۲۰۱۵  ــن رق ــا ای ــون دالر رســید ام ــه ۴۷۵ میلی ــالدی (۱۳۹۳ خورشــیدی) ب می
میــالدی (۱۳۹۴ خورشــیدی) کاهــش ۱۱ درصــدی داشــته اســت. ترکیــه ششــمین کشــور 
عمــده صــادر کننــده ماشــین آالت به ایــران اســت. ترکیــه ســهم بیشــتری از بــازار ایــران را 

از دســت مــی دهــد. [30]
در گزارش «ســهولت انجام کســب و کار» بانک جهانی در ســال ۲۰۱۶ میالدی (۱۳۹۵ 
خورشــیدی) ایــران در رتبــه ۱۲۰ قــرار گرفتــه اســت. کشــورهای دارای بهتریــن وضعیــت 
کســب و کار در رتبــه هــای نخســت قرار مــی گیرنــد. رده ترکیــه در این شــاخص ۶۹ اســت. 
بنا بــه آمار اتــاق هــای بازرگانــی و بورس هــای ترکیــه (TOBB) شــمار شــرکت هــای ایرانی 
ــه ۲۹۸ عــدد رســیده اســت.  ــالدی (۱۳۹۵ خورشــیدی) [31] ب ــه در ســال ۲۰۱۶ می در ترکی
ایــران از نظــر مالکیــت شــرکت هــای خارجــی در ترکیــه در رتبــه دوم قــرار دارد. ســوری ها 
ــه ایــن جــای تعجــب نــدارد.  فضــای کســب و کار در ترکیــه را تصاحــب کــرده انــد کــه البت
حــدود ســه میلیــون پناهجــوی ســوریه در ترکیه زندگــی مــی کنند. آنهــا مــی تواننــد در ترکیه 

شــرکت دایــر کننــد.
تعداد شــرکت های ایرانــی در ترکیه از ســال ۲۰۱۱ میــالدی (۱۳۹۰ خورشــیدی) رو به 
افزایــش گذاشــت. شــرکت هــای ایرانــی در عــرض یــک ســال بــا رشــد ۴۱ درصــدی نســبت 
بــه ســال قبــل بــه ۵۹۰ شــرکت رســیدند. عــده ای در ترکیــه بــه دیــده شــک و تردیــد بــه ایــن 
رشــد ناگهانــی شــرکت هــای ایرانــی مــی نگرنــد و معتقدنــد بــا توجه بــه اینکــه ایران شــریک 
عمــده تجــاری ترکیــه نیســت بنــا برایــن شــاید برخــی ایــن شــرکت هــا جعلــی و در راســتای 
تامیــن منافــع رژیــم حاکــم در ایــران فعالیــت مــی کننــد. برخــی از شــرکت هــای ایرانــی از 
بــازار ترکیه بــرای عبور و نفــوذ به بــازار کشــور ســوم و دور زدن تحریــم های ســازمان ملل 
و آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بــر ایــران اســتفاده مــی کننــد. نتایــج تحقیقــات پلیــس در پرونــده 
ــه «توحیــد ســالم» نشــان داد کــه ســپاه  گــروه تروریســتی مــورد حمایــت ایــران موســوم ب
قدس، شــاخه بــرون مــرزی ســپاه بــا فعالیت هــای بازرگانــی کــه در اســتان هــای مختلف در 
ترکیــه ایجــاد کــرده بــر عملیــات مــزدوران خــود و حمایــت مالــی آنــان ســرپوش مــی گــذارد.
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رقابــت بین ترکیــه و ایــران و اعمــال نفــوذ ایران بــر روابــط اقتصــادی و تجــاری ترکیه با 
کشــورهای دیگــر تاثیــر منفی گذاشــته اســت. بــرای مثــال، شــرکت هــای ترکیه و موسســات 
ــی و  ــع شــرکت هــای ایران ــه نف ــام هــای عــراق ب ــازی مق ــی ب امــالک و مســتغالت از پارت
واگــذاری امتیــازات و قراردادهــا به شــرکت هــای ایرانی گلــه مند هســتند. بازارهــای عراق 
بــه جــای در نظــر گرفــ� کیفیــت و قیمــت کاالهــای دو کشــور و نیــز بــه دالیــل ایدئولوژیــک 

شــرکت هــای ایرانــی را بــر شــرکت هــای ترکیــه ترجیــح مــی دهنــد.

خالصه
بهبــود چشــمگیر روابــط تجــاری و اقتصــادی متناســب بــا اقتصــاد و بازارهــای ترکیــه 
ــران در  ــی ســران ای ــه نظــر مــی رســد چــرا کــه رویکــرد امنیت ــی ب ــران احتمــال ضعیف و ای
تصمیــم گیــری سیاســی در ترکیــه موثــر اســت. سیاســت هــای تجــاری و اقتصــادی دنبالــه 
نفوذ سیاســی ایران به شــمار مــی رونــد. ایــران از مناســبات اقتصــادی در راســتای تامین 
اهــداف سیاســی بهــره مــی گیــرد. مقــام هــای ایــران بارهــا تکــرار کــرده انــد کــه حاضرنــد 
روابــط اقتصــادی کشــور را قربانــی مســائل سیاســی و ارســال پیــام سیاســی بــه شــرکای 

تجــاری کننــد.
نشســت شــورای کســب کار ایران و ترکیــه که قــرار بــود در ســطح وزرای دو کشــور در 
۲۵ فوریــه (۷ اســفند ۱۳۹۵ خورشــیدی) برگــزار شــود توســط ایــران بــه تعویــق افتــاد. [32] 
ایــران با ایــن کار مــی خواســت نارضایتــی خــود را از انتقادهــای ســران ترکیه به سیاســت 

هــای ایــران در عــراق و ســوریه نشــان دهد.
ــده  ــران ریشــه دوان ــه در نظــام بوروکراســی در ای خصومــت ورزی و رویکــرد جانبداران
اســت. مقام های کشــور چنــد ملیتــی ایــران در کنار شــمار زیــادی از تــرک هــای آذربایجان 
بــه دلیــل دغدغــه تضعیــف رژیــم آخونــدی و نهــاد ریاســت جمهــوری بــه دیــده تردید بــه طرح 
هــای ارائــه شــده توســط ترکیــه در حــوزه کســب و کار مــی نگرنــد. در عیــن حــال ایــران می 
داند کــه نباید همــه درها را بــه روی ترکیــه بســت. در نتیجــه، تنها شــرکت های محــدودی به 
ویــژه شــرکت هــای کوچــک و متوســط اجــازه فعالیــت تجــاری در بــازار ایــران دارنــد. ایران 
همچنیــن مــی دانــد کــه کشــور بــه کاالهــای ســاخت ترکیــه بــه ویــژه ماشــین آالت ضــروری 
برای تقویــت صنایــع ایرانی نیــاز دارند. وارد کــردن اقالم مــورد نیــاز از بازار ترکیــه ایران 

را از فشــارهای بیــن ا�للــی خــارج مــی کند.
بنابرایــن ایــران همواره دســت های خــود را بــرای همکاری بــا ترکیــه دراز خواهــد کرد. 
ایــران مــی کوشــد مناســبات تجــاری را بــا شــروط خــود و بــا توجــه بــه منافــع نهــاد حاکــم 
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در ایــران و بــه ضــرر مــردم ایــران و اقتصــاد وابســته به نفــت پیــش ببــرد. خالصــه اینکه تا 
زمانــی کــه ایــران بــه عنــوان یــک نهــاد غیــر رســمی و ایدئولوژیــک ونــه در مقــام یــک بازیگــر 
خردمنــد دارای رویکــرد واقــع گرایانــه سیاســت منطقــه ای خــود را تنظیــم مــی کنــد رشــد 
ثابــت روابــط اقتصــادی و تجــاری ترکیــه و ایــران تــا حــدود زیــادی غیــر قابــل اجــرا خواهد 

بــود.



١٣٥ فصلنامه پژوهش های ایرانی

روابط بی رمق اقتصادی ترکیه با ایران 

پی نوشت ها
 [۱] World Development Indicators Database, World Bank, (۲۰۱۷, February ۱). Retrieved from 
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
[۲] Ödemeler Dengesi: Ocak ۲۰۱۷, Central Bank of Turkey (۲۰۱۷, January). Retrieved 
from http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/
Istatistikler/Odemeler+Dengesi+ve+Ilgili+Istatistikler/Odemeler+Dengesi+Istatistikleri/
Odemeler+Dengesi+Gelismeleri
[۳] Petrol Piyasası Sektor̈ Raporu / Aralık ۲۰۱۶) ۲۰۱۶, December) T.C. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu. Retrieved from http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/
YayinlarRaporlar/Aylik
[۴] Turkey’s Iranian oil purchases fall by one-third in one month, (۲۰۱۳, February ۲۳). Retrieved 
from http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-iranian-oil-purchases-fall-by-one-third-in-one-
month-.aspx?pageID=۲۳۸&nID=۴۱۱۴۷&NewsCatID=۳۴۸
[۵] Petrol Piyasası Sektor̈ Raporu / Aralık ۲۰۱۶) ۲۰۱۶, December) T.C. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu. Retrieved from http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/
YayinlarRaporlar/Aylik
[۶] Türkiye hangi ülkeden kaç liraya doğalgaz alıyor? (۲۰۱۳, March ۳۱). Retrieved from http://
enerjienstitusu.com/۳۱/۰۳/۲۰۱۳/turkiye-hangi-ulkeden-kac-liraya-dogalgaz-aliyor/
[۷] Doğalgazda indirim bilmecesi! (۲۰۱۶, February ۲). Retrieved from http://www.dunya.com/
gundem/dogalgazda-indirim-bilmecesi-haberi۳۰۶۲۸۵-
[۸] Iran to pay ۱٫۹$ billion to Turkey in gas dispute, reduce prices (۲۰۱۷, January ۲۴). Retrieved 
from
 http://www.hurriyetdailynews.com/iran-to-pay-۱۹-billion-to-turkey-in-gas-dispute-reduce-prices.
aspx?pageID=۲۳۸&nID=۱۰۸۹۳۰&NewsCatID=۳۴۸
[۹] Turkcell sees risks in Iran GSM licence after bill (۲۰۰۵, February ۱۵). Retrieved from 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkcell-sees-risks-in-iran-gsm-licence-after-bill.
aspx?pageID=۴۳۸&n=turkcell-sees-risks-in-iran-gsm-licence-after-bill۱۵-۰۲-۲۰۰۵-
[۱۰] Announcement Regarding the Arbitration Case in Relation to the GSM License Tender 
in Iran (۲۰۱۴, October ۱۶). Retrieved from https://www.sec.gov/Archives/edgar/
data/۰۰۰۰۹۴۷۸۷۱۱۴۰۰۰۶۵۹/۱۰۷۱۳۲۱/ss۶_۴۰۴۱۹۹k.htm
[۱۱] Turkcell Dismisses Suit Against MTN Over Iran License (۲۰۱۳, May ۲). Retrieved from 
https://www.bloomberg.com/news/articles/۰۱-۰۵-۲۰۱۳/turkcell-dismisses-suit-against-mtn-
over-iran-license-m
[۱۲] Turkcell withdraws U.S. lawsuit against MTN Group (۲۰۱۳, May ۱). Retrieved from http://
uk.reuters.com/article/us-mtn-turkcell-lawsuit-idUKBRE۹۴۰۱۴G۲۰۱۳۰۵۰۱
[۱۳] Turkcell’s consolidated financial statements (۲۰۱۵, December ۳۱). Retrieved from http://
investor.turkcell.com.tr/۲۰۱۵/content/report/report-en.pdf
[۱۴] Iran to compensate Turkey’s TAV – report (۲۰۰۸, March ۱۰). Retrieved from http://
uk.reuters.com/article/iran-turkey-tav-idUKSED۰۵۱۸۹۵۲۰۰۸۰۳۱۰
[۱۵] New Tehran airport shut by army (۲۰۰۴, May ۸) Retrieved from http://news.bbc.co.uk/۲/
hi/middle_east/۳۶۹۶۸۰۱.stm
[۱۶] Parliamentary question motion. (۲۰۰۴, May ۳۱) Response by Abdullah Gül, Foreign Minister 



فصلنامه پژوهش های ایرانی • شماره ویژه١٣٦

of Turkey. Retrieved from http://www۲.tbmm.gov.tr/d۲۶۲۴-۷/۷/۲۲c.pdf
[۱۷] Turkish government decides against TPAO investment in Iranian energy sector (۲۰۱۴, 
February ۱۲). Retrieved from http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/istanbul/turkish-
government-decides-against-tpao-investment۲۶۷۰۸۴۴۳-
[۱۸] Parliamentary question motion (۲۰۱۳, May ۱۶) Response by Mehmet Mehdi Eker, 
Agriculture Minister of Turkey. Retrieved from http://www۲.tbmm.gov.tr/d۲۰۹۷۶-۷/۷/۲۴c.pdf
[۱۹] Gübrede Büyük Vurgun (۲۰۱۰, June ۹). Retrieved from http://www.ortadogugazetesi.
net/haber.php?id=۱۶۵۸۰
[۲۰] Informality process of the company. Retrieved from http://www.razip.com/en/aboutus/
informality
[۲۱] UND’den Türkiye-İran Krizine Çözüm Atağı (Basın Bülteni) | UND. (۲۰۱۴, October ۱۷). 
Retrieved from https://und.web.tr/tr/۱۶۰۳۴/undden-turkiye-iran-krizine-cozum-atagi-basin-
bulteni-
[۲۲] İran’la “tır sorunu”nun çözümü nakliyecileri sevindirdi (۲۰۱۵, January ۱۶). Retrieved 
from http://www.hurriyet.com.tr/iranla-tir-sorununun-cozumu-nakliyecileri-sevindirdi۳۷۰۴۰۷۹۴-
[۲۳] İran Türkiye sınırındaki Gürbulak-Bazargan Gümrük Kapısı’nı kapadı (۲۰۱۵, August ۱۲). 
Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/iran-turkiye-sinirindaki-gurbulak-bazargan-gumruk-
kapisini-kapadi۲۹۷۹۳۶۴۴-
[۲۴] Türkiye’nin yeni bir sınır kapısı olacak (۲۰۱۵, February ۳). Retrieved from http://www.
hurriyet.com.tr/turkiyenin-yeni-bir-sinir-kapisi-olacak۲۸۱۰۶۸۸۰-
[۲۵] Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri, Turkey’s culture and Tourism Ministry. Retrieved from http://
yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,۹۸۵۴/sinir-giris-cikis-istatistikleri.html
[۲۶] Gidilen Ülkelere Göre Yurt Dışına Giden Vatandaşlar, ۲۰۱۶-۲۰۰۳, TUİK. Retrieved from 
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
[۲۷] WTO members welcome entry into force of the Trade Facilitation Agreement 
(۲۰۱۷, February ۲۷). Retrieved from https://www.wto.org/english/news_e/news۱۷_e/
fac_۲۷feb۱۷_e.htm
[۲۸] Deliberations at Turkey’s Parliamentary Commission for Industry, Trade, Energy, Natural 
Resources, Information and Technology (۲۰۱۵, December ۲۳). Retrieved from https://www.
tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=۱۳۹۵
[۲۹] Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması Metni, The Official Gazette of Turkey (۲۰۱۴, 
November ۴). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/۱-۲-۲۰۱۴۱۱۰۴/۱۱/۲۰۱۴.
pdf
[۳۰] Ambargo Sonrası Iran Ekonomik ve Ticari Etki Analizi, DEIK & TİM, (۲۰۱۶, June). Retrieved 
from http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Ambargo۲۰٪Sonrasi۲۰٪Iran۲۰٪
Ekonomik۲۰٪Etki۲۰٪Analizi_web.pdf
[۳۱] Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri, TOBB, (۲۰۱۷, January ۲۰). Retrieved fromhttps://
www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php
[۳۲] İran’daki iş toplantısına siyaset gölgesi (۲۰۱۷, February ۲۲). Retrieved from
 http://www.dunya.com/ekonomi/irandaki-is-toplantisina-siyaset-golgesi-haberi۳۵۰۹۶-




