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مقدمه

کشور عراق در سال های اخیر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و همسایگی با قدرت های 

منطقه غرب آسیا از یکسو و ویرانی های ناشی از دهه ها استبداد، اشغال و تروریسم از سوی دیگر، 

همواره محملی برای شکل گیری رقابت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. رقابت هایی که با 

ابعاد مختلف سیاسی-امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بین ایران، ترکیه و عربستان وجود داشته و دارد. 

در این راستا یکی از مهم ترین بازیگرانی که تالش می کند تا نقش پررنگی در عراق پساداعش 

ایفا کند، ترکیه است. اگرچه ترک ها در سال های اخیر حضور فعالی برای گسترش نفوذ خود 

در منطقه منا)MENA( داشته اند اما نقش آفرینی اقتصادی و گسترش مبادالت تجاری در کنار 

اثرگذاری فرهنگی در عراق، یکی از مؤلفه های آشکار سیاست خارجی و منطقه ای اردوغان بوده 

است. این نوع دیپلماسی اقتصادی که دولت ترکیه در پیش گرفته است نه تنها در آینده روابط 

اقتصادی دو کشور تعیین کننده است، بلکه پیامدهای مختلفی برای منطقه و از جمله ایران به همراه 

دارد. عطف به مطالعات پیشینی و اهمیت موضوع روابط اقتصادی ترکیه و عراق، مقاله حاضر 

به بررسی روابط فعلی اقتصادی ترکیه و عراق، فرصت ها و چالش های پیش روی دولت ترکیه، 

اهداف سیاسی و منطقه ای ترکیه و درنهایت پیامدهای آن برای ایران می پردازد.

مروری بر روابط اقتصادی ترکیه با عراق

همانند شرایط ناپایدار سیاسی که کشور عراق در چند دهه گذشته با آن مواجه بوده، روابط 

اقتصادی ترکیه با این کشور نیز از فراز و نشیب های زیادی برخوردار بوده است. این کشور قبل 

از شروع جنگ اول خلیج فارس جایگاه ویژه ای در بین شرکای تجاری عراق به خود اختصاص 
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داده بود و حجم باالی پنج میلیارد دالر مبادالت بازرگانی و تجاری بین دو کشور وجود داشت. 

با شروع جنگ اول خلیج فارس و تحوالت بعد از آن یعنی تحریم های بین المللی علیه رژیم صدام 

حسین و سپس تنش های سیاسی و امنیتی عراق در پی تجاوز نظامی آمریکا به این کشور، حجم 

مبادالت اقتصادی ترکیه با عراق نیز کاهش یافت. هرچند عراق از سال ۱۹۹6 میالدی و در 

چهارچوب برنامه نفت در برابر غذا به شکل محدود و تحت نظارت سازمان ملل روابط خود را با 

ترکیه گسترش داد. بنابراین فعالیت های اقتصادی ترکیه در عراق به شدت متأثر از وضعیت سیاسی 

و امنیتی این کشور بوده است. اما به تدریج و بعد از ثبات نسبی کشور عراق و برقراری حکومت 

مرکزی نوظهور متناسب با مشارکت مردمی در این کشور، به تدریج بر حجم مباالت اقتصادی 

ترکیه با عراق افزوده شد.درواقع  با افزایش ضریب امنیتی عراق ترک ها فعالیت خود را در بقیه 

مراکز عراق نیز از سر گرفتند و حوزه های مختلف مثل  بخش پیمانکاری و خدمات رسانی را به 

خود اختصاص دادند.

لذا روابط اقتصادی ترکیه و عراق در سال های اخیر رو به گسترش بوده و حجم تجارت 

بین دو کشور در سال ۲۰۱۰ به حدود هفت میلیارد دالر رسیده و در همین راستا و در پایان سال 

۲۰۱۱ بنا به آمارهای مختلف، روابط تجاری اقتصادی دو کشور به حدود ۹ تا دوازده  میلیارد دالر 

رسیده است. درواقع ترک ها در بازار اقتصادی و روند بازسازی عراق حضور چشمگیری داشته و 

اکنون در بخش های گوناگونی شامل حوزه های عمرانی، صادرات خدمات فنی  مهندسی، احداث 

راه، فرودگاه، نیروگاه، بیمارستان، طرح های زیربنایی، تأسیسات نظامی، جاده ها، پل ها، سدها و 

… حضور دارند.  وضعیت روابط اقتصادی ترکیه با عراق)باوجود تنش های سیاسی و امنیتی بین 

دو کشور( به گونه ای رشد کرد که در سال ۲۰۱۱ و بعد از آن نیز برخی گمانه زنی ها نشان دهنده 

پیشی گرفتن از حجم مبادالت تجاری این کشور از ایران دارد. رشد مبادالت تجاری بین دو کشور 
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در حوزه واردات و صادرات در سال های بعدی نیز ادامه یافت به گونه ای که با پشت سر گذاشتن 

رقبای مثل ایران، عربستان و چین تا سال ۲۰۱6 یکه تاز روابط اقتصادی با عراق شدند. برای مثال 

»ارزش واردات ترکیه از عراق از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱6 میالدی به طور میانگین ماهیانه ۳۹ میلیون 

و 8۳۰ هزار دالر بود که بیشترین آن در ژوئن ۲۰۱6 )خرداد- تیر ۱۳۹5( به میزان ۱۴7 میلیون 

و ۲7۰ هزار دالر رقم خورد. «.]۱[

قناعت نکرده و  به حفظ وضعیت موجود  اقتصادی ترکیه در عراق هیچ گاه  دیپلماسی 

اهداف و آرمان های مبادالت تجاری بیش از ۲۰ میلیارد دالر در کوتاه مدت مدنظر دولتمردان این 

کشور است. تا جایی که چاووش اوغلو قباًل از تالش برای رسیدن به هدف ۱۰۰ میلیارد دالری 

در مبادالت تجاری سخن گفته بود. او مدت ها پیش عنوان کرده بود »به دنبال افق روابط تجاری 

۱۰۰ میلیارد دالری با عراق است. هرچند در سفر به این کشور، موضع خود را تعدیل کرده و با 

نگاهی منطقی تر، از افق روابط ۲۰ میلیارد دالری سخن گفت«.]۲[

فرصت ها و چالش های ترکیه در عراق

رشد مبادالت تجاری بین ترکیه و عراق از یکسو نشان دهنده فرصت های بی شماری است 

که در اختیار دولت ترکیه قرار دارد و از سوی دیگر برخی چالش ها وجود دارد که در صورت 

ثبات کامل حوزه های سیاسی و امنیتی در عراق، می تواند مانع از افزایش بیش  از پیش فعالیت های 

اقتصادی ترکیه در عراق شود. اینکه اهداف ۲۰ میلیارد دالری ترکیه در عراق محقق خواهد شد 

و یا فعالیت های اقتصادی این کشور در عراق با شکست مواجه می شود به چگونگی استفاده از 

فرصت ها و روش حل چالش هایی بستگی دارد که در ادامه بررسی می شوند.
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فرصت ها: مهم ترین فرصت در اختیار ترکیه برای افزایش مبادالت تجاری و فعالیت های 

اقتصادی در عراق موقعیت جغرافیایی این کشور است. ترکیه حد واسط کشور عراق و اتحادیه 

اروپاست و این مزیتی است که در هر وضعیتی عراق را محتاج ترکیه می کند. هرگونه روابط 

عراق با کشورهای اتحادیه اروپا منوط به برقراری روابط اقتصادی مناسب با کشور ترکیه است. 

این موقعیت ژئواکونومیک، شامل ۳7۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی بین دو کشور و دو گذرگاه 

مهم و حیاتی خابور و اوزوم لو است. این مرزهای مشترک طوالنی فرصت مناسبی برای مبادالت 

تجاری دو کشور هستند. برای مثال دولت ترکیه در سال های اخیر، موافقت بغداد برای راه اندازی 

یک گذرگاه مرزی به نام »اُوا کوی« در موصل را به دست آورد؛ گذرگاهی که برخالف دو 

گذرگاه دیگر-خابور و اوزوملو- در اقلیم کردستان نبوده و می تواند به صورت مستقیم کاالهای 

ترکیه ای را به عراق منتقل کند.]۳[ عالوه بر موقعیت ژئواکونومیک ترکیه برای عراق، وضعیت 

نامناسب سوریه و روابط ناپایدار عراق با عربستان نیز مزیت مناسبی برای کشورهای ترکیه و 

ایران ایجاد کرده است تا بتوانند پایه های اقتصادی خود در عراق را توسعه دهند.

در کنار موقعیت جغرافیایی ترکیه و وضعیت نامناسب منطقه که شرایط مناسبی برای 

توسعه اقتصادی دو کشور ایجاد کرده است، موضوع ُکردهای دو کشور به عنوان یک چالش 

مشترک نیز در توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار بوده است. از یکسو دو کشور برای 

کنترل گروه های تجزیه طلب ناچار به همکاری های امنیتی و سیاسی هستند که همین به حوزه های 

اقتصادی نیز سرایت می کند و از سوی دیگر روابط اقتصادی اقلیم کردستان عراق با دولت ترکیه، 

دولت مرکزی عراق را ناچار به توسعه اقتصادی با ترکیه کرده است. بنابراین دیپلماسی اقتصادی 

ترکیه باعث یک رقابت بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق شده و این دو به جای همگرایی 

و وحدت رویه، در سال های اخیر با رقابت ها و تنش های سیاسی و امنیتی باعث نفوذ بیشتر ترکیه 
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در عراق شده اند و این  فرصتی است که دیپلماسی اقتصادی ترکیه از آن بیشترین بهره برداری را 

برده است.

فرصت مناسب دیگری که ترکیه در عراق دارد، وجود ترکمن های این کشور در شهر 

کرکوک است. ترک ها همواره سعی می کنند از موقعیت مناسب ترکمن ها در عراق برای نفوذ 

از وجود ترکمن های عراق  استفاده  برای  بهره مند شوند. تالش  این کشور  اقتصادی در  بیشتر 

را می توان در اظهارنظر توییتری چاووش اوغلو مشاهده کرد. جایی که می نویسد: »برادران و 

خواهران ترکمان ما به عنوان دومین گروه قومی بزرگ در اقلیم کردستان و سومین گروه قومی 

در عراق باید به درستی در عراق و در اقلیم کردستان نقش داشته باشند«]۴[.

چالش ها: عالوه بر فرصت های موجود، چالش هایی نیز در روابط اقتصادی دو کشور وجود 

دارد که می تواند آینده روابط اقتصادی آن ها را با تهدید مواجه سازد. این چالش ها طیف متنوعی 

از تهدیدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی هستند که رفع آن ها می تواند در توسعه روابط دو کشور 

تأثیرگذار باشد. یکی از مهم ترین چالش ها، تنش های امنیتی و سیاسی است که در سال های اخیر 

بین دو کشور ایجاد شده است. بغداد در ۲۰۱۳، آنکارا را به حمایت از تروریسم متهم کرد، این 

اتهام بعد از پناه دادن ترکیه به طارق الهاشمی، معاون پیشین رئیس جمهور صورت گرفت که به 

خاطر مسائل تروریستی از سوی قوه قضاییه عراق تحت پیگرد قانونی قرارگرفته بود.]5[ بعد از 

آن نیز در تحوالت داخلی عراق بخصوص جنگ با داعش، ترکیه از سیاست همکاری جویانه ای 

با دولت عراق در حوزه های امنیتی پیروی نکرد. برای مثال با ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ ترکیه 

از این شرایط برای پیشبرد اهداف خود بهره ُجست. همواره در رسانه ها از وجود همکاری نفتی 

با داعش سخن گفت و در سال ۲۰۱5 ترکیه به دخالت نظامی مستقیم در عراق روی آورد و 

در منطقه »بعشیقه« در استان نینوا در شمال عراق نیرو وارد کرد. بهانه ترکیه، آموزش نیروهای 
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موسوم به حشدالوطنی و نیز درخواست اقلیم کردستان عراق و »اثیل النجیفی« استاندار سابق نینوا 

بود]6[. ترکیه با برقراری روابط با منطقه خودمختار کردستان، داشتن روابط قومیتی با ترکمن ها 

در شهرهای شمالی کرکوک و تل عفر، عراق را به عنوان حوزه منافع امنیتی و اقتصادی خود در 

نظر می گیرد.

با  درحالی که  است.  موضوع آب  دو کشور  روابط  بر  تأثیرگذار  چالش های  دیگر  از   

آبگیری سد ایلیسو بر روی دجله، بخش زیادی از عراق با بحران آب روبرو می شود و دولتمردان 

عراقی از ترکیه خواسته بودند که آب گیری این سد متوقف شود، آنکارا پذیرفت که برای یک 

تعویق آبگیری سد،  اوغلو هرروز  به گفته چاووش  اندازد، هرچند  تعویق  به  را  این کار  سال 

یک میلیون دالر خسارت به اقتصاد ترکیه می زند]7[. البته  این موضوع هم یک چالش در روابط 

دوسویه است و هم یک فرصتی که ترکیه از آن برای فشار بر دولت عراق استفاده خواهد کرد. 

سیاست عمل گرای ترک ها در حوزه های اقتصادی و سیاسی می تواند از این چالش به عنوان یک 

فرصت برای نفوذ بیشتر در عراق استفاده کند.

به طورکلی توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور نیازمند همکاری های سیاسی و امنیتی نیز 

هست. دولت ترکیه برای غلبه بر چالش های سیاسی و امنیتی با دولت عراق باید به جای تشدید 

روابط خصمانه بر همکاری های سیاسی و امنیتی برای غلبه بر این چالش ها استفاده کند. دولتمردان 

ترکیه باید پذیرفته باشند که عواملی همچون حضور اشغالگرانه نیروهای ترک در بعشیقه عراق، 

حمالت گاه وبیگاه جنگنده های این کشور به شمال عراق ازجمله کوه های قندیل، ایجاد سد ایلیسو 

بر روی رود دجله که بیش از 5۰ درصد آب ورودی به عراق را کاهش می دهد و نیز نگاه نه چندان 

مثبت مردم عراق به ترکیه بخصوص در ماجرای داعش، رسیدن به افق تجاری ۲۰ میلیارد دالری 

را برای ترکیه در سال های نزدیک دشوار می کند. این چالش ها و مشکالت موجود زمانی کار را 
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برای ترکیه سخت تر خواهد کرد که دولت عراق به شرایط مساعدتری ازلحاظ سیاسی و امنیتی 

دست یابد. چون در این شرایط است که رقبایی مثل ایران، عربستان و چین می توانند به راحتی 

ترکیه را از مبادالت اقتصادی با عراق به حاشیه برانند.

اهداف ترکیه از فعالیت های اقتصادی در عراق

فعالیت های اقتصادی ترکیه در عراق عالوه بر ماهیت مادی و اقتصادی، طیفی از اهداف 

و منافع سیاسی و امنیتی را نیز به همراه دارد. در حوزه اقتصادی دو موضوع تجارت و وابستگی 

از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و می توان آن ها را اولویت  اهداف  انرژی عراق  به  ترکیه 

اقتصادی ترکیه در عراق دانست. به لحاظ سیاسی و امنیتی نیز تداوم سیاست های نوعثمانی گری و 

نفوذ بر دولت های غرب آسیا، نزدیکی و همکاری با گروه های و جریانات اهل سنت در عراق 

و کنترل گروه های تجزیه طلب کرد همراه با برقراری روابط اقتصادی با اقلیم کردستان عراق، 

اهمیت زیادی برای ترک ها دارد.

با عراق توسعه  اقتصادی  از برقراری روابط  اهداف اقتصادی: اصلی ترین هدف ترکیه 

تجارت با این کشور است تا بتواند از طریق عراق به آب های آزاد خلیج فارس نیز دسترسی داشته 

باشد. درواقع محدودیت و فقر منابع و ذخایر زیرزمینی در ترکیه به خصوص درباره انرژی و نفت 

مقامات این کشور را سال هاست که به فکر استفاده از سایر ظرفیت ها و توانمندی های این کشور 

ازجمله موقعیت جغرافیایی و ژئواکونومی برای کسب درآمد انداخته است. قرار گرفتن ترکیه در 

منطقه ای مهم و میان چند حوزه آبی راهبردی جهان از جمله دریای سیاه، دریای مرمره، دریای اژه 

و دریای بزرگ مدیترانه از ظرفیت های باالی این کشور است که به همین علت هرگز نمی تواند 
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در معادالت اقتصادی و حتی سیاسی کشورهای جهان نادیده گرفته شود]8[. این موقعیت بارز 

باعث شده است تا آن ها بر روی منابع انرژی کشوری مثل عراق بیشترین تمرکز را داشته و توسعه 

تجارت با این کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

در کنار اهداف تجاری، تأمین نیازهای انرژی و وابستگی ترکیه به عراق در این زمینه 

می تواند عامل تقویت کننده مبادالت اقتصادی ترکیه و عراق باشد. وجود ذخایر عظیم انرژی در 

عراق به عنوان یکی دیگر از اولویت های اقتصادی ترکیه محسوب می شود. این اولویت ناشی از دو 

مسئله است. نخست اینکه ترکیه نه تنها تولیدکننده نفت و گاز نبوده بلکه یکی از مصرف کنندگان 

آن است. دوم اینکه ترکیه سعی دارد مجرای اصلی انتقال انرژی غرب آسیا به اروپا باشد. بنابراین 

از هر دو جنبه ترکیه سخت نیازمند به همکاری با عراق در حوزه انرژی و به خصوص نفت و گاز 

است. عطف به موارد ذکرشده در خصوص اهداف اقتصادی ترکیه در عراق به طور خالصه می توان 

اهداف اقتصادی این کشور را بدین شرح بیان کرد:

ممانعت از ترانزیت انرژی از ایران به عراق و سوریه و درنهایت به اروپا

تبدیل شدن به مجرای اصلی انرژی از خاورمیانه به اروپا

گشودن کریدور میان جنوب ترکیه و شمال اردن و عربستان برای انتقال کاالهای ترکیه 

یا اروپایی از »بسفر« به کشورهای مصرف کننده حوزه خلیج فارس.

اهداف سیاسی و امنیتی: نگاه از باال به پایین ترکیه نسبت به کشورهای استقالل یافتی از 

امپراتوری عثمانی باعث شده است تا این کشور بعد از اتخاذ سیاست »نوعثمانی گری« به دنبال 

روابط اقتصادی و سیاسی گسترده ای با این کشورها باشد. کشور عراق به خاطر موقعیت جغرافیایی 

و شرایط سیاسی بعد از سقوط صدام، بهترین گزینه است که ترکیه در صورت تسلط اقتصادی بر 
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آن نه تنها اهداف اقتصادی خود را دنبال خواهد کرد، بلکه به عنوان یک اهرم سیاسی و امنیتی در 

تصمیم گیری های آینده غرب آسیا نیز می تواند از آن استفاده کند. بنابراین نخستین هدف سیاسی 

و امنیتی این کشور نوعی همکاری با دولت عراق در زمینه های اقتصادی و سپس امنیتی و سیاسی 

است تا بتواند به تدریج بر دیگر کشورهای استقالل یافته از عثمانی مسلط شود. بنابراین پیگیری این 

عمق استراتژیکی که ترکیه به دنبال تحقق آن است باید از یک روزنه ای شروع شود و بهترین 

نقطه آغاز این عمق راهبردی کشور عراق است.

در کنار اهداف بلندمدت ترکیه برای عمق استراتژیک در غرب آسیا دو موضوع کردها 

و اهل سنت عراق نیز به عنوان اهداف دیگر سیاسی و امنیتی ترکیه در عراق مطرح هستند و این 

کشور درصدد است تا از طریق مبادالت تجاری و اقتصادی با کشور عراق نفوذ خود بر ترکمن ها 

تهدیدات  کنترل  به  نسبت  عراق  اقلیم کردستان  با  روابط حسنه  با  و  تقویت  را  سنت  اهل  و 

پ.ک.ک نیز هوشیاری خود را حفظ کند. همچنین ترکیه بر این اعتقاد است چنانچه در عراق 

حکومتی در قدرت باشد که از سنی های عراق و گروه های سکوالر تشکیل شده باشند، بسترهای 

مناسبی برای اجرای سیاست خارجی ترکیه در عراق ایجاد خواهد شد.

به طورکلی در خصوص اهداف ترکیه در عراق می توان گفت: »دولت اسالم گرای ترکیه 

مشتاق به احیای نقش تاریخی خود به عنوان قدرت اصلی منطقه است که می توان آن را احیای 

مجدد سیاست های عصر عثمانی قلمداد کرد. خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق این فرصت 

را در اختیار ترکیه قرارداد تا نفوذ خود را در عراق افزایش دهد«]۹[. در مجموع اهداف سیاسی 

نفوذ اقتصادی ترکیه در عراق را می توان اینگونه برشمرد:

ایجاد فشار بر دولت مرکزی عراق از طریق حمایت از برخی طیف ها در استان نینوا و 
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کرکوک و اقلیم کردستان عراق

تالش برای قطع ارتباط میان اقلیم کردستان عراق و مناطق کردنشین در سوریه که تمامیت 

ارضی ترکیه را تهدید می کند

کشاندن رهبران اقلیم کردستان عراق به سمت آنکارا

همسویی با برخی کشورهای ضد حشدالشعبی و محور مقاومت در عراق و سوریه]۱۰[

پیامدهای روابط اقتصادی ترکیه و عراق بر ایران

روابط اقتصادی ترکیه و عراق و روند روبه گسترش آن عالوه بر ایران، برای کل منطقه 

می تواند حامل پیام ها و پیامدهای مختلفی باشد. اولین و مهم ترین پیامد این روابط اقتصادی، افزایش 

ثبات و امنیت در منطقه است که این می تواند همان هدفی باشد که اکثر کشورها بخصوص ایران 

نیز به دنبال آن هستند. یک اصل اساسی برای امنیت و ثبات در هر منطقه وجود دارد و آن 

مکمل اقتصادی بودن کشورهای منطقه است. الگوی رفتاری که در اتحادیه اروپا نیز عملیاتی 

شده و روابط اقتصادی به صلح و امنیت در آن منطقه ختم شده است. درواقع پیامد گسترش روابط 

اقتصادی بین کشورهای یک منطقه برقراری صلح و ثبات است.

در درجه اول شاید چنین به نظر برسد که گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور عراق 

و ترکیه، تهدیدی برای ایران به شمار می آید و این کشور ترکیه است که جایگزین مناسبات 

اقتصادی با ایران می شود. اما اگر عمیق تر به این مسئله توجه شود افزایش روابط اقتصادی ترکیه و 

عراق، باعث محدودیت برای ایران نخواهد شد به شرطی که سرمایه گذاران ایرانی و صادرکنندگان 
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این کشور نیز متناسب با شرایط رقابتی پیش آمده نسبت به ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات 

خود اقدامات الزم را در دستور کار خود قرار دهند. بنابراین دیدگاه بدبینانه مبتنی بر خطر نفوذ 

ترکیه در عراق می تواند تبدیل به یک نگاه خوش بینانه ای باشد که بازار در اختیار این کشور برای 

سرمایه گذار و صادرکننده ای مناسب باشد که در رقابت با ترکیه  عربستان و چین از استقبال 

بیشتری در خاک این کشور برخوردار باشد.

فعاالن اقتصادی ایران در عراق باید توجه داشته باشند بازار عراق همانند بازار داخلی ایران 

یک وضعیت انحصاری نیست که با هر محصول و هر سطحی از خدمات آن را در اختیار داشته 

باشند، بلکه عراق به سرعت در حال تبدیل شدن به یک کشور باثبات است و در چنین فضایی نه 

تنها ترکیه بلکه محصوالت و سرمایه گذاران دیگر کشورها مثل عربستان،  چین، هند، ایتالیا و … 

رقبایی هستند که تهدید بودن یا فرصت بودن آن ها به رفتار و کنش فعاالن اقتصادی ایران بستگی 

دارد. در این راستا وزارت خارجه ایران وظیفه دارد در قبال حمایت از کنشگران اقتصادی نسبت 

به کاهش تعرفه های کشور عراق و تسهیل در امر مبادالت مالی و تأمین امنیت آن ها اقدامات الزم 

را انجام داده و از رایزن های اقتصادی بیشتری در خاک عراق استفاده کند.



اندیشکده راهربدی تبیین

۱7

نتیجه گیری

برخالف روابط سیاسی ناپایدار عراق و ترکیه، به نظر می رسد روابط اقتصادی دو کشور رو 

به گسترش است. دولت ترکیه از روابط گسترده اقتصادی با عراق باهدف تحقق مبادالت تجاری 

۲۰ میلیارد دالری در پی استفاده از فرصت های سیاسی و اقتصادی است که روابط با عراق می تواند 

تأمین کننده بخشی از این اهداف به ویژه در مورد سیاست عمق استراتژیک باشد. این اهداف و 

کنش های اقتصادی ترکیه در عراق برای همه کشورها بخصوص ج.ا.ایران نیز دارای پیامدهای 

مثبت و منفی است. نوع این پیامدها نیز بستگی به الگوی رفتاری کشورهای ثالث مثل ایران دارد. 

جمهوری اسالمی ایران می تواند از این موقعیت برای تقویت جایگاه اقتصادی خود در کنار جایگاه 

سیاسی بهره مند شود و یا اینکه بعد از مسلط شدن به لحاظ شرایط سیاسی، جایگاه اقتصادی را به 

رقبا واگذار کند. بدون شک اگر همانند حوزه های نظامی و سیاسی، کنشگران اقتصادی ایران نیز 

با عزم و اراده و مدیریت جهادی در منطقه اقدام کنند، جایگاه اقتصادی ایران می تواند از رتبه 

نظامی و سیاسی نیز فرارتر رود.
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