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چکیده
در سده بنست و بهویژه بن ورود به دص جهننیشد دغدغه رشرد و توسرعه
اقتصندذ در جه دهی به سننس خرنرجی کشرورهن نقرد مهمری داشرته
اس

بهنحوذ که سننس

خنرجی را به د صهاذ کلندذ ب اذ پنشب د پ و ه

مدرننزاسرررنو و توسرررعه تبررردی کر ر ده اسر ر  .در منرررن کشرررورهنذ
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کمت توسعه ینفته دو است اتژذ مه ب اذ رسند به توسعه اقتصندذ تج بره
شده اس  :جننشنهی واردات و توسعه صندرات .ه یم ام این است اتژذهن بره
اقتانذ مبننی و اهدافی که دارند بر سننسر خرنرجی تر ثن مریراارنرد.
مطنوعه در مورد نحوه ارتبنط مالح نت توسعه و سننس

خنرجی در کشرور

ت کنه پنوند ماکور را بهروشهی نشن میدهد .این کشور در ه دوره که بره
توسعه صندرات روذ آورده ر بهویژه در دهه  2891و دهه پس ام بره قردرت
رسند حز دداو و توسعه ر ر اید پ رنگری بره ادتمندسرنمذ و بهبرود
مهنسبنت در د صه سننس خنرجی (بهویژه در قبن جهن غ

) نشن داده

اس  .این قانه ایده ارتبنط ه سو بنن توسعه اقتصندذ و سننس خرنرجی
مسنوم جو را تقوی میکهد.

واژههای کلیدی سننس خنرجی ت کنه کمنونسر ترهدمدایری چهدجننبرهر ایری
حز دداو و توسعه

مقدمه
سیاست هارجی دپلت ها تابع عوامل پ شرایط مختلفی اسیت .در تورییف سیاسیت
هارجی مو والً گفته میشود که عرصه سیاسیت هیارجی عرصیه تیالش ی اعی از
ه کاری ،رتابت ،پ یا ستیز ی بر سر منیافع ملیی اسیت .برهیی عناصیر منیافع ملیی
اگرشه در گذشته شنداق مورد توجه نبودند ،اما بهمرپر زماق اه یت یافتهانید .رپنیق
رشد پ توسوه اتتصادی گویاترین ن ونه این دسته از منافع است که به پیژا در جهاق
مواصر برای دپلت ها اه یت حیاتی یافته است .یکی از عوامل بنیادین هدایتکننیدا
سیاست هارجی دپلت ها ه اق مالحظات مربوط به اتتصاد ملی است .تیدرتهیای
اتتصادی جهاق مدتهاست کیه ضیرپرت شنیین ایونیدی بیین اتتصیاد پ سیاسیت
هییارجی را درک کییرداانیید .در حییا ،حاضییر ،اییین ایونیید بییرای دپلییتهییای
اساسی یافته است .بااین حیا ،،نحیوا تر یرگیذاری مالحظیات توسیوه اتتصیادی بیر
سیاست هارجی در مورد دپلتهای مختلف ه ساق نبودا است.
در این مقاله نحوا ایوند اتتصاد پ سیاست هارجی در کشور ج هیوری ترکییه
مورد بررسی ترار می گیرد .ترکیه از ن ونه کشورهای ک ترتوسوهیافتیهای اسیت کیه
طی سدا اهیر برای صنوتی شیدق ،مدرنیزاسییوق ،پ توسیوه انگییزا پ اراداای تیوی
داش ته پ در این راستا رزموق پ ه اهای مختلفی را تجربه کردا است .در این فرایند،
سیاست هارجی ترکیه نیز به انحا مختلف تحیت تیر یر مالحظیات اتتصیادی تیرار
گرفته است .بهاینترتیب ،سؤا ،اصلی مقاله عبارتسیت از اینکیه مالحظیات توسیوه
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ک ترتوسوهیافتهای که به توسوه اتتصادی بهمثابه ررمانی کلیدی میینگرنید ،اه ییت

اتتصادی ج هوری ترکیه شه ا راتی بر سیاست هارجی ترکیه گذاشته است؟ فرضیه
مقاله این است که بسیاری از جهتگیریهای سیاست هارجی ترکیه طی سدا اهییر
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ازج له غربگرایی ،من قیهگراییی ،پ ه چنیین گیرای

فزاینیدا بیه تین زداییی پ

اعت ادسازی با دپلتهای طرف اهتالف تحت تر یر انگیزاهای توسوه اتتصادی ترار
داشته است .بهپیژا غربگرایی پ گرای

بیه ه زیسیتی مسیال ترمییز در سیاسیت

هارجی ترکیه به شدت تحت تر یر مالحظات توسیوه اتتصیادی تیرار داشیته اسیت.
بهمنظور تبیین تانعکنندا فرضیه اژپه

تالش میشود از اطالعات پ داداهای موتبر

مکتوب در این موضوع استفادا شود.
ای

از پرپد به اصل موضوع ،در گفتار اپ ،به برهیی مبیانی نظیری در میورد

نحوا تر یر سیاستهای اتتصاد ملی بر سیاست هارجی دپلتها ارداهتیه مییشیود.
سیس ایوند بین دپ متغیر مذکور در ج هوری ترکییه طیی دپ گفتیار مجیزا ی شیامل
دپرا ای

از به حکومت رسیدق حزب عدالت پ توسوه پ دپرا ایس از رق ی میورد

بررسی ترار میگیرد.
 .٠چهارچوب نظری
اس از انقالب صنوتی پ پرپد موفقیت رمیز کشورهایی نظیر بریتانیا ،رل اق ،امریکا ،پ
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ماان به فرایند صنوتیشدق ،این پاتویت بهپضوح ن ایاق شد که صنوتی شدق نهتنهیا
موجب توسوه رفاا ملی میشود ،بلکه تدرت ملی دپلتها را نیز افیزای

مییدهید.

تجربه توسوه در م الک مختلف نشیاق داد کیه اتکیا بیه تولیید میواد هیاا پ اپلییه
ن ی تواند اایه م هن پ م لوبی برای استقال ،پ توسوه باشد ،بلکه صنوتیشدق یک
گزینه گریزنااذیر برای کاه

پابستگی پ توسوه اسیت (سودرسیتن پ ریید7372 ،

 .)917-919در سدا بیست پ بهپیژا ایس از جنیگ جهیانی دپا کیه رپزبیهرپز بیر
اه یت پ ضرپرت صنوتیشدق افزپدا میشد ،م الک ضویف پ توسوهنیافتیه بیرای
مدرنیزاسیوق پ صنوتی شدق به طراحی پ اجرای دپ استراتژی مه رپی رپردند
 .1جایگزین واردات  1در این استراتژی که مسیتلزا دهالیت ح اییتگرایانیه
دپلت در اتتصاد است ،تالش می شود از میزاق پاردات کاالها پ هدمات مورد تقاضا
در داهل کاسته شدا پ برای ترمین تقاضای داهلیی بیر تولیید داهلیی ترکیید شیود.
بهعبارت دیگر ،محصوالت بنگااهای داهلی که تحت ح اییت دپلیت تیرار دارنید،
1. Import Substitution

جایگزین محصوالت مورد نیاز پارداتی میشوند .ح ایت دپلت از صینایع نوایا بیه
اشکا ،مختلف ازج له تنظی گزینشی نرخ تورفه پ نرخ ارز صورت میگیرد با ایین
هدف که اپالً ،نیازهای داهل را مرتفع سازند ،پ انیاً ،بیهتیدری بیه منیابوی تیوی پ
کاررمد تبدیل شوند .ازرنجاکه هدف اساسیی ایین اسیتراتژی هودکفیایی پ اسیتقال،
است ،در رق به مزیت نسبی ،ک تیوجهی مییشیود .تجربیه نشیاق دادا صینایوی کیه
این شنین تحت ح ایت ترار می گیرند ،در بسیاری موارد به ح اییت دپلیت عیادت
کردا پ به انحا مختلف زمینه فساد را تسهیل مییکننید .بیااینحیا ،،برهیی صینایع
م کن است به بازدهی بهتری برسند (سودرستن پ رید.)976-975 7372 ،
 .2ت سعه صادرات 1:این استراتژی برپقنگر بهدنبیا ،شکوفاسیازی صینایع ییا
بنگااهایی است که از اتانسیل های کیافی بیرای رشید پ رتابیت بیا رتبیای هیارجی
برهوردارند .ح ایت احت الی دپلت از شنین صنایوی محدپد پ میوتتی اسیت پ بیا
رسیدق رنها به مرحله رتابت میؤ ر از شنیین ح یایتی بیینییاز مییشیوند .ازج لیه
مشخصه های مه استراتژی توسوه صادرات عبارتند از عیدا محیدپدیت تولیید بیه
س ح تقاضیای داهیل ،کیفییت بیاال پ رتابیتایذیری بهتیر محصیوالت در عرصیه
بینال لل ،صرفهجویی در مقیاس پ سودرپری بیاالی تولیید ،پ شیفافیت در گیردش
اطالعات مربوط به هزینه پ تولید .تحقیقات مختلفی بیه ایین نتیجیه رسییداانید کیه
استراتژی توسوه صادرات در مقایسه با جانشینی پاردات کاررمدتر بودا پ بازدهی پ
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اشتغا،زایی باالتری به دنبا ،داشته است .علت اصلی این تضیه عبارتست از اینکه در
این استراتژی بر مزیت نسبی در تولید ت رکیز شیدا پ اتیالف منیابع ک تیری اتفیاق
میافتد ) .(Nafziger, 2006: 612-613البته این استراتژی نییز مسیائل هیاص هیودش را
دارد پ به اشکا ،مختلف ازج له رسیباذیری در برابر بحراقهای بینال للی م کین
است با شال

مواجه شود.

نکته مه ی که این گفتار بر رق ت رکز دارد این است که سیاستها پ برنامههای
صنوتی شدق پ توسوه اتتصادی شه در تالب جانشینی پاردات ییا توسیوه صیادرات
صرفاً اتتصادی نیستند ،بلکه ایوند ع یقی با مالحظات اجت اعی ی سیاسیی کشیورها

دارند که در این میاق ،ایوند توسوه با سیاست هارجی اه ییت پییژاای دارد .بیرای
مثا ،،رشد پ توسیوه اتتصیادی اعضیای اتحادییه ارپایا صیرف ًا مرهیوق برنامیههیای
اتتصادی دپلت های عضو نیسیت ،بلکیه تیا حیدی محصیو ،سیاسیت هیارجی رق
دپلت هاست که از طریق ه گرایی سیاسی پ ه اهنگی بر سر نحوا ه کاری زمینیه
مناسبی برای رزادسازی تجاری پ به تبیع رق رشید پ توسیوه فیراه سیاهته اسیت.
ازرنجاکه ه گرایی سیاسی منجر به تو یق اتتصاد بازار پ تسیریع رشید اعضیا شید،
گرای

به شنین ه گرایی بیشتر شد پ اعضا بر سر گسترش پ تو یق ه گراییی بیه

توافق رسیدند ).(Bornschier, 2005: 186-202
در دهه های اهیر که گرای

به توسوه صادرات افزای

یافته ،ت ایل به سیاست

هارجی مسال تجو پ بیحاشیه نیز اررنگ شدا است .بر ه یین اسیاس اسیت کیه
برهی محققاق لیبرا ،رپابط بین ال لل بر این باپرند که توسیوه تجیارت رزاد پ سییر
فزایندا پابستگی متقابل میاق دپلت ها با ارهزینه جلوا دادق تین

پ جنیگ موجیب

توسوه ه گرایی ،صلح ،پ امنیت بینال لل میشودب رنچناقکه ن رمن انجل 1استدال،
میکند ،پابستگی متقابل در جهاق مدرق صنوتی باعیث شیدا جنیگ اساسیاً کیارکرد
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هود را از دست بدهد (مشیرزادا .)39-32 7396 ،در شنین فضیایی ،ییک کنشیگر
عاتل کنشگری است که بتواند به بهترین نحو م کن رپت پ رفاا هوی
کند .دپلت عاتل دپلتی است که تص ی ات

را بیشیینه

براساس استلزمات توسوه پ رفیاا ملیی

تنظی می شود ،نه تفوق نظامی (کلودزی  .)972 7321 ،ازرنجاکه این دپلیت حیامی
تجارت رزاد پ اتتصاد بازار است ،از پرپد به شبکه پابستگی متقابل جهیانی هیراس
ندارد .سیاست هارجی مسال تجو درپاتع ابزاری است کیه از طرییق رق مییتیواق
زیاقهای احت الی پابستگی را مهار کرد.
موضوع ر ار صلح سازانه پابستگی متقابل در دهههای اهیر اه یت باالیی یافتیه

پ تهوری های مختلفی در مورد رق ایردازش شیدا اسیت .بیهعنیواق مثیا ،،ریچوارد
2
روزکرانس در اپاسط دهه  7291به طرح اییداای تحیت عنیواق «دپلیت تجیاری»
ارداهت که براساس رق ،جهاق تجیاری نیوینی در حیا ،ظهیور اسیت کیه بیهطیور
1. Norman Angell
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2. Trading State

فزاینداای جایگزین جهاق سیاسی ی نظامی سرزمینمحور میشودب درحالیکه جنگ،
تهدید به جنگ ،پ ترس از تهاج دیگراق به حری سرزمینی هوی

از پیژگیهیای

رای جهاق سیاسی ی نظامی بودند ،پیژگی غالیب جهیاق تجیاری پابسیتگی متقابیل
است .در این جهاق دپلتها بیه هیاطر منیافع تجیاری هیوی

ت اییل شیدیدی بیه

گفت پگو پ ه کاری دارند تا جبههگیری پ صفررایی نظامی .رپزکیرانس اسیتدال،
میکند که جهاق تجاری جدید دپلتهای گرپا دپا را به س ت تجاری شدق سیوق
می دهد .در این فرایند ،انرمی دپلتها در عرصه سیاست هارجی بر یافتن بازارهای
هارجی برای محصوالت تولیدی اتباع ت رکز مییابد ).(Rosecrance, 1986
نکات نظری فوق درپاتع ارتباط بین دپ متغیر را میورد توجیه تیرار مییدهید
توسوه اتتصادی پ سیاست هارجی .توسوه اتتصادی در هیر شیکل پ تیالبی ارتبیاط
نزدیکی بیا مالحظیات سیاسیت هیارجی دارد ،هرشنید ن یی تیواق من یق ابیت پ
جهانشیی ولی را در مییورد ایونیید اییین دپ متغیییر اسییتخراج کییرد .کشییورهای
ک ترتوسوهیافته طی دهههای گذشته دپ استراتژی مهی توسیوه اتتصیادی را تجربیه
کردا اند جانشینی پاردات پ توسوه صادرات .ازرنجاکه استراتژی توسیوه صیادرات،
سیاست هارجی مسال ت جو ،متواد ،،پ درعیینحیا ،فویالی را مییطلبید ،مو یوالً
دپلت های طرفدار این استراتژی به یک سیاست هارجی صیلحرمییز ،بییحاشییه ،پ
در دپلتهای (غالباً تدرتهای بزرگ) مت ایل به توسوه صادرات نیز امکاق گیرای
به ستیزا گری پجود داشته است .در عصر اسیتو ار ت اییل بیه توسیوه صیادرات در
دپلتهای تدرت ند به تواایابی سیاست هارجی امیریالیستی منجر شید .امیا امیرپزا
شرایط ،دگرگوق شدا پ امکیاق حرکیتهیای امیریالیسیتی بیههیاطر منیافع تجیاری
تضویف شدا استب ازاینرپ ،دپلتهایی کیه امیرپزا هواهیاق توامیل بهیرابیرداری
فواالنه از شبکه اتتصاد جهانی هستند ،گرای

تویتری به صلح پ امنیت بینال للیی

دارند ).(Weede, Fall 2004
نحوا ایوند دپ متغیر در کشورهای هوادار جانشینی پاردات تا حیدی متفیاپت
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مت ایل به ه کاری فوا ،در شبکه اتتصاد بینال لل رپی رپردااند .بااینحیا ،،بوضیاً

بو دا است .البته این بداق مونی نیست که این اسیتراتژی اساسیاً سیتیزاجویانیه بیودا
است .در دپرا جنگ سرد بسیاری از کشورهای صلحطلب عضو جنب

عیدا توهید
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به جانشینی پاردات ت ایل داشتند .حتی دپلتهایی نظیر ترکیه که متحد اسیتراتژیک
تدرتهای سرمایهداری بودند ،در دپراهایی به جانشینی پاردات ت ایل یافتند .نکتیه
این است که دپلیت هیای دارای سیاسیت هیارجی ایرتن
بینال لل در بیشتر اپتات به استراتژی جانشینی پاردات گرای

پ موتیرض بیه سیسیت
داشیتهانید ،بیهپییژا

دپلت هایی که اساساً منتقد سیست سرمایهداری پ اتتصاد رزاد بودااند .درعیینحیا،،
بس ته بودق نسبی فضای اتتصاد ملیی نییز تیا حیدی بیه بازتولیید سیاسیت هیارجی
تقابل گیرا ک یک کیردا اسیت .ایین مسیهله ریشیه در ایین تهیوری دارد کیه اصیو ًال
دپلتگرایی در اتتصیاد ی در جلیواهیای مختلیف مداهلیهگراییی ،ح اییتگراییی،
ملیگرایی ،پ سوسیالیس ی احت ا ،گرای

به تقابل ،نزاع ،پ جنگ را تقویت میکنید

).(Mises, 1969: 46-115
 .٢پیوند اقتصاد و سیاست خارجی ترکیه
ت ایل به مدرنیزاسیوق پ توسوه اتتصادی در ترکیه موضیوع جدییدی نیسیت ،بلکیه
سابقه رق به دپرا امیراطیوری عث یانی بیازمی گیردد .ایس از فرپااشیی امیراطیوری
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عث انی پ ظهور ج هوری ترکیه گااهای جدیتری در این راستا برداشته شید .البتیه
در دپرا ج هوری نیز ارپما صنوتی شدق پ توسوه اتتصادی با دشواریهیا پ موانیع
مختلفی مواجه بودا است .اما بهتدری دستاپردهای محسوسی در این مسیر حاصیل
شد .به پیژا اینکه شنین دسیتاپردهایی در دپرا حکومیت حیزب عیدالت پ توسیوه
شش گیر بودا است .گرای

به صنوتی شدق پ توسوه اتتصادی ا رات هاصیی را در

عرصه سیاست هارجی به جا گذاردا که طی گفتارهیای رتیی بیه رنهیا مییایردازی .
به دلیل اه یت پ ایشرفتهای بزرگ ترک ها در دپرا اهیر ،این مبحیث را در تالیب
دپ دپرا ای

پ اس از به تدرت رسیدق حزب عدالت پ توسوه مورد بررسیی تیرار

میدهی .
 .٢-٠سده بیستم :دوره کمالیسم غربمحور

در زماق تشکیل ترکیه ،با پجود اینکه رهبراق ج هوری در ایشبرد اهدافی نظیر لغیو
توهدات کاایتوالسیوق موفق ع ل کردند ،اما با توجه به پیرانیهای ناشی از جنگ پ
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تقبل بار سنگین توهدات مالی دپرا امیراطوری شرایط اتتصادی رشفتهای ایی

رپی

دپلت ترار داشت .ازاینرپ ،رتاتورک بهمنظور نجات پ ساماندهی بیه اتتصیاد ترکییه
ک یتهای تحت ریاست ضیاء گ کلپ تشکیل داد .ازرنجاکه در رق زماق رهبیر ترکییه
بر اه یت حیاتی استقال ،پ حاک یت ملی ترکید فراپانی میکرد ،برای ساماندهی بیه
اتتصاد کشور نیز اهت اا پیژاای داشت ،شراکه اصیوالً تحقیق اسیتقال ،پ حاک ییت
ملی را منوط به اتتصاد ملی شکوفا پ تدرت ند می دانست .پی با حضور در نشسیت
کنگرا اتتصادی ازمیر در سا 7293 ،طی سخنانی تصیریح کیرد کیه بیدپق اسیتقال،
اتتصادی ،استقال ،سیاسی پ بدپق حاک یت مالی ،حاک ییت ملیی حاصیل نخواهید
شد .رتاتورک نظر هوی

در مورد اه یت ساماقیابی اتتصیاد ملیی ترکییه را شنیین

بیاق کرد «پاتویتی پجود دارد که از تاری پ تجربه استخراج شدا است .اگر تیاری
ترکها بررسی شود ،میتواق مشاهدا کرد که افو،ها پ ازه گسیختگیهیا ریشیه در
دالیل اتتصادی دارد .ت امی ایرپزیهیا پ شکسیتهیا بیا شیرایط اتتصیادی ارتبیاط
دارند ...برای رسیدق به استقال ،کامل یک تاعیدا پجیود دارد حاک ییت ملیی بایید
تحت اشتیبانی حاک یت میالی تیرار گییرد .تنهیا نیرپییی کیه میا را بیه ایین هیدف
می رساند ،اتتصاد است .اه یتی ندارد که ایرپزیهای سیاسی پ نظامی شقدر بیزرگ
باشند .رنها دپاا نخواهند داشت ،مگر اینکه با ایرپزیهای اتتصیادی ه یراا شیوند.
کسی که با ش شیر فتح می کند ،محکوا به شکست است پ درنهاییت جیای

(Takim and Yilmaz, April 2010:

).551
در این شهارشوب ،کنگرا اتتصیادی ازمییر بیه تصی ی اتی کیالق بیرای بهبیود
اتتصاد ترکیه رسید .ازج له توافق شد بهمنظور رپنقدهیی بیه فراینید صینوتیشیدق
کشور بانک صنوتی تشکیل شود تا اعتبارات الزا را در اهتیار صاحباق صینایع تیرار
دهد .ه چنین توافق شد دپلت فوالیت اتتصادی بخ

هصوصی را تحت ح اییت

ترار دادا پ سرمایه گذاری هارجی را در کشور تجویز کند .البته این به مونی لیبرالیزا
شدق محض اتتصاد ترکیه نبود ،شراکه نق

دپلت بهعنواق یک کنشگر دهالتکنندا

در اتتصاد حفظ شد ) .(Finefrock, July 1981رکود بزرگی که از سا 7292 ،رغاز شید،

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

فاتحانی هواهد داد که اهل کشت پ ربادانی هسیتند»

را بیه
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به دهالت دپلت شدت بخشید پ موجی از دپلتگرایی 1در اتتصاد ترکیه رغاز شید.
این رکود به بخ

صادرات ترکیه که ع دتاً محصیوالت کشیاپرزی بودنید ،رسییب

بزرگی پارد کرد .با توجه به اینکه اتتصادهای رزاد غربی تربانیاق اصلی رکود بودنید،
اتتصادهای دپلتگرا ازج له اتحاد شورپی تا حیدی محبوبییت کسیب کیردا پ بیر
برنامههای توسوه کشورهای تازااستقال،یافته ازج له ترکییه تیر یر گذاشیتند

(Takim

).and Yilmaz, April 2010: 551-552
اگرشه در دپرا مص فی ک ا ،به تدری نق

پ دهالت دپلت در اتتصاد کشور

اررنگ شد ،اما هدف کلی ه اق صنوتیشدق پ توسوه بود .البته این هدف صیرفاً بیا
سازپکارهای اتتصادی دنبا ،ن ی شد ،بلکه در حیوزاهیای دیگیر بیهپییژا سیاسیت
هارجی نیز تحت اشتیبانی ترار داشت .رتاتورک بیا پجیود اینکیه شیاهد رفتارهیای
تجاپزگرانه غربی ها در من قه ازج لیه علییه ترکییه بیود ،امیا بیرای ایشیرفتهیا پ
دستاپردهای مدرق غرب ارزش بسییاری تائیل بیود پ دپلیت ترکییه را موظیف بیه
زمینهسازی برای رسیدق به ه اق ایشرفتها پ دستاپردهای غرب میدانست .بر این
مبنا ،سیاست هارجی ترکیه نبایستی بهنحوی ایریزی میشد که میانع مدرنیزاسییوق
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پ توسوه این کشور میشد .نگاهی به ماهییت سیاسیت هیارجی رهبیر ترکییه ایین
پاتویت را نشاق میدهد .از مؤلفههای مه سیاست هیارجی توسیوهمیدار مصی فی
ک ا ،میتواق به این موارد اشارا کرد  .7دییل اسی فویا ،امیا عیاری از ریسیکب .9
دپستی با کلیه تدرتها علیرغ تفاپتهیای داهلیی رنیاقب  .3دپسیتی بیا م الیک
استو ارزداب پ  .6تالش برای صلح بینال للی ).(Kürkçüoglu, 1980-81: 152-166
عصارا هطمشی بنیانگذار ج هوری ترکیه را میتواق در ه اق شوار کلیدیاش
یونی «صلح در هانه ،صلح در جهاق» هالصه کرد که امرپزا بهمثابه اساس سیاسیت
هارجی ک الیستی شناهته مییشیود ) .(Ahmad, 2004: 17-18بیا ترمیل در مؤلفیههیای
فوقالذکر در سیاست هارجی ترکیه ی که نهتنها در دپرا رتاتورک ،بلکیه ایس از رق
نیز غالباً مورد توجه مقامات ترک تیرار داشیته ی مییتیواق ایونید مییاق انگییزاهیای
اتتصادی پ جهتگیریهای سیاست هیارجی را دریافیت .پی در مقیاا ییک منیرا،
1. Etatism

نظامی که سا ،های بسیاری را در جنگ سیری کیردا بیود ،بیاپر داشیت کیه ترکییه
جنگ های اصلی هود را با ایرپزی اشت سر گذاشته پ حا ،زماق تحکی استقال ،پ
ربادانی ترکیه از طریق دییل اسی صلحطلبانه است .مصی فی ک یا ،درعیینحیا ،بیر
نق

محوری غرب در رشد پ ترتی ترکیه ترکید داشیت .بیه بیاپر رتیاتورک ،غیرب

نهتنها توسوهیافتهترین ،بلکه تنها بلوک توسوهیافته جهاق بهش ار میرید .پی موتقید
بود نجات ترکیه مستلزا ای ودق ه اق راهی اسیت کیه در غیرب طیی شیدا پ ایین
به دست ن یرید مگر با ارپاایی شدق پ غربی شدق ترکیه .بر این اساس ،ترکیه بایید
با غرب مصالحه کردا پ نشاق دهد که میتواند مثل غربیها باشد

(Kürkçüoglu, 1980-

).81: 157
در ع ل ،سیاست هارجی ترکیه طی سیا،هیای بیین دپ جنیگ مسیال تجیو،
شندجانبه گرا ،پ بسیار محتاطانه بود .اگرشه با گذشت زماق نق

غرب در سیاسیت

هارجی ترکیه اررنگتر شد ،اما دپلت مراتب بود تیا ایین دپسیتی بیه مناسیبات بیا
م الک دیگر رسیب نزند .در جریاق جنگ جهانی دپا ،با اینکه ترکیه رپابط متوارفی
با بریتانیا پ رل اق داشت ،اما بر برکناری از صحنه جنگ ترکیید داشیت تیا اینکیه در
اپاهر با مشاهدا شش انداز نتیجه جنگ پ ه چنین تحت تر یر فشار بریتانیا به ج یع
ائتالف جنگ علیه دپ ،محور ایوست.
اتتصادی پ سیاست هارجی ترکیه حاک شد .درحالیکیه ترکییه تیبالً بیرای تسیهیل
زمینه مدرنیزاسیوق پ توسوه هوی
کلیه تدرتها گرای

به سیاست شندجانبهگرا پ صلحطلبانیه در تبیا،

داشت ،اس از جنگ به ائتالف با تدرتهای غربی رپی رپرد.

در این برهه ،برای ترکیه امکاق ادامه دییل اسی شندجانبهگرایانه دپرا مص فی ک یا،
تقریباً نام کن بود ،شراکه ازیکسو ،بلوک بندی جدید در عرصه سیاست بیینال لیل
بهگونه ای درحا ،شکل یافتن بود که امکاق رزادی ع ل کشورهای الیث را محیدپد
می کرد .تجربه مصدق در ایراق ارهزینه بودق سیاست بیطرفی را بههوبی نشاق داد.
از سوی دیگر ،ترکیه بیا میوج جدییدی از فشیارهای اتحیاد شیورپی مواجیه بیود،

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

اس از جنگ جهانی دپا پ رغاز جنیگ سیرد شیرایط جدییدی بیر هیطمشیی

بهنحوی که برای مقابله با رق به ح ایت تدرتهای دیگر نیاز داشت .نکته مه دیگر
اینکه ترکیه برای مدرنیزاسیوق پ صنوتیشدق هوی

ن یتوانست بیه سیاسیتهیا پ

80

الگوهای بلوک شرق تکییه کنید ،بلکیه بیرعکس ،هواهیاق اسیتفادا از تجربیههیا پ
ح ایتهای م الک توسوهیافته غربی بود .تدرتهای غربی پ در رأس رنهیا امریکیا
نیز که از شرایط حاک بر ترکیه رگاا بودند ،با جدیت هواهاق حفیظ ایین کشیور در
اردپگاا غرب بودند .دکترین ترپمن در سا 7267 ،پ ایوستن ترکیه به نیاتو در سیا،
 7259دپ نق ه ع ف مه در مناسبات رنکارا با غرب بودند .طبیق دکتیرین تیرپمن،
امریکا توهد هود را به ح ایت از ترکیه ابراز کرد پ با ایوستن ترکیه به نیاتو ائیتالف
استراتژیک رق با غرب مستحک گردید.
ترکیییه از کشییورهایی بییود کییه در تالییب طییرح مارشییا ،مش ی و ،کشییورهای
دریافتکنندا ک ک مالی امریکا شد ) .(Ahmad, 2004: 24بهدنبا ،این ح ایتها ،ترکیه
م ابق با هواست امریکا گااهای جدیدی در راستای گشیای

پ رزادسیازی فضیای

اتتصادی کشور برداشت که به تبع رق ،میزاق سرمایهگذاری پ رشد اتتصیادی کشیور
افزای

شش گیری یافت .این رپنق بهپیژا در سا،های اپلیه دهه  7251کیه حیزب

دموکرات به تدرت رسیدا بود ،شش گیر بود .اما در اپاهر این دهیه اتتصیاد کشیور
بحرانی شدا پ دپل ت را به اتخاذ برنامیه ریاضیتی سیوق داد .ایین پضیع منجیر بیه
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نارضایتی پ رشفتگی سیاسی گردید پ زمینه کودتای ارت

کودتا ،هطمشی جدیدی بهصورت صنوتیشدق از طرییق نهادینیهسیازی اسیتراتژی
جانشینی پاردات در اتتصاد ترکیه ظهور کرد ).(Bayar, 1996: 776-777
هط مشی جدید اتتصادی با تغیییرات محسوسیی در سیاسیت هیارجی دپلیت
ترکیه ه راا بود .دپ عامل مه که در این تضیه مؤ ر بودند عبارتند از اتیداا امریکیا
برای هارج کردق موشک های مپایتر از ترکیه ،پ تشدید اهتالف ترکیه پ غیرب بیر
سر تبرس .شندی بود تن زدایی در رپابط غرب پ شیرق نییز باعیث شید اه ییت
استراتژیک ترکیه برای غرب تا حدی کاه

یابد .دلسردی مقامات ترکیه از مواضیع

پ ع لکرد تدرتهای غربی باعث شد رنها در دهه  7251به دییل اسیی مسیتقلتیری
در عرصه بین ال لل بیاندیشند .بر این اساس بیود کیه ترکییه بیه بهبیود مناسیبات بیا
کشورهای عرب هاپرمیانه پ بلوک شیورپی گیرای
)106-107
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را فراه ساهت .ایس از

اییدا کیرد

(Altunışık and Tür,

 .2005:البته این بهمونی گسست رنکارا از غرب نبود ،بلکه در ع ل ،ترکها

مجدداً با سازپکارهای جدیدتری به ه کاری با بلوک غرب بهپیژا ارپااییها تیداپا

بخشیدند.
شندجانبهگرایی در سیاست هارجی ترکیه طی دهههای  7251-7271تا حیدی
تحت تر یر استراتژی اتتصادی این کشور بود .در این دپرا موج جدیدی از گیرای
به صنوتی شدق (البته از طریق استراتژی جانشینی پاردات) شکل گرفت .دپلت ایس
از کودتا تالش داشت بیهمنظیور عیادیسیازی شیرایط پ بهبیود مشیرپعیت دپلیت
مشکالت اتتصادی بهجاماندا از شرایط بحرانی اپاهیر دهیه  7251را بیا شیگردهای
جدیدتری درماق کند .ازاین رپ ،ض ن حفیظ اه ییت بخی
نق

هصوصیی ،دهالیت پ

دپلت در اتتصاد مجدد ًا اررنیگ گردیید .دپلیت ه چنیین تیالش کیرد بیرای

بازسازی پ رپنق دهی به اتتصاد کشور پ به پیژا تسیریع در فراینید صینوتیشیدق از
ظرفیتهای هارجی بهنحو احسن استفادا کند .در ه یاق دهیه  7251دپلیت ترکییه
ض ی ن اینکییه بییه بهبییود مناسییبات بییا م الییک غیرغربییی گییرای

یافییت ،تییالش

موفقیت رمیزی را برای ادغاا در جاموه اتتصادی ارپاا بهع یل رپرد .ایین کشیور در
مقاا یکی از اعضای سازماق ه کاری پ توسوه اتتصادی ،در سیا 7253 ،بیا جامویه
اتتصادی ارپاا یک موافقتنامه مشارکت پ ه کاری امضیا کیرد .ایین موافقیتنامیه
بهعالپا ارپتکل الحاتی امضاشدا در سا 7271 ،زمینههیای مناسیبی را بیرای ادغیاا
اتتصاد ترکیه در اتتصاد ارپاا فراه کردند .طبق ارپتکل الحاتی ،ترکییه متوهید شید
هوی

را در برابر صادرات مصنوع جاموه اتتصادی ارپاا بردارد .در مقابیل ،جامویه

اتتصادی ارپاا نیز به اتداا مشابهی دست زد .رپند ه کاریها رپبهگسترش بیود تیا
اینکه نابسامانی های اتتصادی پ سیاسی ترکیه در اپاهر دهه  7271مناسبات ترکییه پ
ارپاا را برای شند سالی به سردی سوق داد ).(Celâsun and Rodrik, 1989: 622-623
ه اهنگی بین سیاست هارجی پ اسیتراتژی اتتصیادی طیی دهیههیای -7271
 7251راهگشا بود .در ع ل ،رشد اتتصادی ترکیه در این دپ دهه بهبود تابلتیوجهی
یافت .بین سا،های  7253تا  7279که دپ برنامه ان ساله به اجرا گذاشته شید ،سیه
بخ

صنوت در تولید ناهالک داهلی از  9/75درصد به رت  5/99درصید رسیید.

اس از اتداا دپلت به کاه
جه

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

طی دپ جدپ ،زمانی (بی

از  79سا ،پ  99سیا )،موانیع تورفیهای پ غیرتورفیهای

ارزش لیرا (تا حد  55درصد) صادرات ترکیه بهیکبارا

یافت .در سا،های  7277-7279حساب جاری کشیور میازاد داشیت .مییزاق
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افزای

صادرات در سا ،اپ 75 ،درصد پ در سا ،دپا  31درصد بود .این تغیییرات

اعت اد سرمایهگذاراق هارجی به اتتصاد ترکیه را بهبود بخشید .در سا،هیای رغیازین
دهه  7271اتتصاد ترکیه تا حدی لیبرالیزا شد ،اما مجدداً کنتر،هیای دپلیت افیزای
یافت .بااینحا ،،تا سا،های اایانی این دهه شاهکهای امیدپارکننداای ن ایاق بود.
در برنامه ان ساله سوا که از  7273تیا  7277بیهطیو ،انجامیید ،رپنیق جدییدی در
اتتصاد کشور حاصل شد .فقط بخ

صنوتی ساالنه  9/76درصد رشد داشت .رشید

تولید ناهالک داهلی پاتوی نیز ساالنه حدپد  7درصد بود .اما ازرنجاکه رشید 9/73
درصدی سرمایه گذاری با اتکا شدید به استقراض هیارجی ه یراا بیود ،در اپاهیر
دهه  7271پ به تبع برپز بحراق بیدهی پ محیدپدیت در تیرمین اعتبیار هیارجی بیا
مشکل مواجه شد .این مسهله ه راا با مشکالت دیگری شوق تیورا سینگین ،رشید
بیکاری ،پ افزای

نابرابری ،شرایط اجت یاعی ی اتتصیادی ترکییه را در اپاهیر دهیه

 7271رشفته کرد .این مسائل تا حیدی ریشیه در شیرایط بحرانیی اتتصیاد جهیاق پ
بهپیژا شوکهای نفتی داشتند ).(Bayar, 1996: 777-778
در رغاز دهه  7291که رپابط ترکیه پ ارپاا بهسردی گراییدا بود ،دپلیت بیرای
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ایشبرد برنامه اصالح اتتصادی در ای ه کاری پ ح ایت بیشتر غیرب بیود .اگرشیه
حوادث جدیدی نظیر انقالب اسالمی ایراق پ ح له شورپی به افغانستاق در ترغیب
امریکایی ها به توسوه ه کاری با ترکیه مؤ ر بودند ،اما تبالً دپلت کارتر با اتیداماتی
نظیر حذف موانع تجاری در برابر ترکیه در سا 7279 ،گاا مه ی در راسیتای بهبیود
رپابط برداشته بود .در مارس  7291که دپ کشور به انوقیاد موافقیتنامیه ه کیاری
دفاعی پ اتتصادی ارداهتند ،ترکها بستر مناسبی برای جلب ح ایت امریکیا ایجیاد
کردند .اس از کودتای سیتامبر  7291نیز دپلت جدیید از ت اییل امریکیا بیه توسیوه
رپابط با ترکیه بهگرمی استقبا ،کرد .بیدینترتییب ،میوج جدییدی از ح اییتهیای
اتتصادی پ امنیتی ایاالت متحدا از ترکیه جریاق یافت ).(Tirman, Spring 1998: 62
برنامه اصالح اتتصادی که در مانویه  7291اعالا شد ،در دپلت ایس از کودتیا
با جدیت مورد ایگیری ترار گرفت .این برنامه که با راهکارهای ایشنهادی صیندپق
بینال للی او ،پ بانک جهانی ان باق داشت ،تغییرات زییر را دنبیا ،مییکیرد تیرک
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اسیتراتژی درپقنگیر جانشیینی پاردات پ جییایگزینی اسیتراتژی بیرپقنگیر توسییوه

مداهلییه مسییتقی حکومییت در بخ ی

صییادراتب کییاه

صیینوتب کییاه

موانییع

سرمایه گذاری مستقی هیارجیب رزادسیازی بیشیتر تی یت هیا بیا رپشهیایی نظییر
پاتعبینی پ انو یافایذیری در توییین نیرخ ارز پ نیرخ بهیراب رزادسیازی تیدریجی
پارداتب انضباط پ کنتر،هیای سیختگیرانه ایولی بیهمنظیور محدپدسیازی تقاضیای
داهلی پ کاه

توراب اصالح بخ

مالی پ حذف محدپدیتهای دستپاا گییر در

بازارهای مالیب اصالح سرمایه گذاریها پ تشکیالت تولییدی بخی
ارتقا کارایی پ کاه

ع یومی بیرای

بیار سینگین رنیاق بیر اتتصیادب تشیویق هصوصییسیازی پ

محدپدسازی فوالیتهای بخی

ع یومیب مقیرراتزداییی پ عقالنییسیازی برنامیه

سرمایهگذاری ع ومیب تشویق صیادرات بیا تقوییت کیارایی تولیید پ فوالییتهیای
صارداتیب پ بهبود مدیریت بدهی هارجی پ تقویت رتبیه اعتبیاری کشیور

(Utkulu,

).2001: 20-21
برنامه یادشدا دستاپردهای تابلتوجهی را برای اتتصاد ترکییه طیی دهیه 7291
بهدنبا ،داشت ،بهنحویکه مجدداً رق را به نحو منظ ی در ریل رشد (بهطور متوسیط
ساالنه حدپد  5درصد) ترار داد .اصالح رمی تجاری در محور اصالحات اتتصیادی
این دهه ترار داشت که در این شهارشوب اتداماتی نظیر کیاه
کاه

مالیات بر صادرات ،پ رزادسازی تابلتوجیه در بخی

ارزش ایو ،ملیی،
پاردات در دسیتورکار

دالر در  7291به  79میلیارد دالر در  7299رسید .بهعالپا ،سیه بخی
تولید ناهالک داهلی این کشور نیز افزای

صینوت در

بیشتری یافت .البته مسائلی شوق بیدهی

هارجی دپبارا رشکار شد ،هرشند جایگاا اعتباری ترکیه در مقایسیه بیا بسییاری از
کشورهای بدهکار بهتر بود .تورا پ بیکاری نیز تا حدی جنجا،ساز بودنید ،بیهپییژا
تورا که در اپاهر دهه  7291به دالیلی شیوق کسیری بودجیه پ اسیتفادا دپلیت از
مالیات تورمی به حدپد  71درصد رسید .در مج وع ،اتتصاد ترکیه طیی دهیه 7291
بهرغ برهی ناکامیها ،دستاپردهای مه ی را تجربه کرد ،هرشند در اپاهر این دهیه
دپبارا جو بی باتی پ بیاط ینانی بر اتتصاد ترکیه حاک شد ).(Utkulu, 2001: 21-27

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

ترار گرفت .در ع ل ،صادرات ترکیه رشد تابلتوجهی داشت پ رت رق از  3میلیارد

سیاست هیارجی ترکییه در دهیه  7291از ابویاد مختلیف تحیت تیر یر برنامیه
اصالحات اتتصادی رق تیرار داشیت .ترکییه ضی ن تیالش بیرای تنظیی مناسیبات
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بین ال للی براساس الزامات توسیوه اتتصیادی ،گیااهیای جیدیتیری بیرای توسیوه
ه کاری با م الک غربیی برداشیت .در ایین دهیه درحیالی کیه امریکیا پ نهادهیای
بینال للی دپگانه برتوق پپدز یونی بانک جهانی پ صندپق بیینال للیی ایو ،تیالش
داشتند از پجود بحراق بدهی در کشورهای درحا،توسیوه بیهعنیواق فرصیتی بیرای
سوقدهی رنها به برنامه ریزی توسوه از طریق رزادسیازی بهیرا بگیرنید ،کشیورهایی
نظیر ترکیه هود را با فضای جاری ه اهنگ کردا پ مشتاتانه از الزامیات مربیوط بیه
طرح تودیل ساهتاری ایرپی می کردند .طبق این طرح ،ح ایت دپ نهیاد یادشیدا از
کشورهای نیازمند پاا به انجاا اصالحات الزا برای رزادسازی پ ادغاا در شبکه رزاد
اتتصاد بینال لل مشرپط شد (تنبرلو .)792-721 7392 ،انجاا شنین اصیالحاتی در
ترکیه تویاً از سوی امریکا پ ارپاا مورد تشویق ترار میگرفت .ترکها اس از تثبییت
پ گشای

در فضای سیاسی کشورشاق مجدداً برای توسوه ه کاری با ارپایا تیالش

کردند .بهدنبا ،عادی شدق مناسبات ترکیه پ جاموه اتتصیادی ارپایا در سیا،7295 ،
دپلت تورگوت اپزا ،بهمنظور ایشبرد مؤ رتر رزادسیازی طیرح عضیویت کامیل در
جاموه را م رح پ در رپریل  7297تقاضای رس ی هود را تسیلی شیورای پزییراق
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کرد ).(Eralp, 2000: 179-180
دهه  7221در مقایسه با دهه ای

تورا ه چناق است رار داشتند .در سا 7226 ،اتتصاد ترکیه بیا کیاه

شیدید ارزش

لیرا پ تورا سه رت ی به شرایط انفجاری رسید .برنامههیای ریاضیتی دپلیت تانسو
چیللر ی که م ابق با هواستة صندپق بینال للی او ،پ بانک جهانی اع ا ،شید ی تیا
حدی به بهبود اپضاع منجر شد .فرایند رزادسازی بیا سیازپکارهای جدییدتری مثیل
توسوه ه کاری با اتحادیه گ رکی ارپاا پ تقاضای عضویت کامل در اتحادییه ارپایا
ه چناق دنبا ،می شد .حج تجارت ترکیه با اتحادیه ارپاا بیه حیدپد  61درصید از
کل تجارت هارجی رق رسید .در سا،های اایانی دهه  7221مجدداً اپضاع اتتصادی
ترکیه با موضالتی مثل تورا سهرت ی پ تخریبهای ناشی از زلزله نابساماق شید .در

سا 7227 ،تورا کشور مجدداً سهرت ی گردید .سیاستهای دپلیت ب لنت اج یوت
برای درماق مسهله نیز اگرشه ا ربخ
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بی باتیهای بیشتری داشت پ موضالتی مثیل

بود ،اما رنچنیاقکیه بایید نتیجیهبخی

نشید،

بهگونهای در سا 9117 ،ترکیه در بحراق شدید مالی غوطهپر شدا پ رشد اتتصیادی

رق منفی گردید .نابسامانی در اتتصاد ترکیه تا زماق به تدرت رسیدق حزب عدالت پ
توسوه ادامه داشت ).(Altunışık and Tür, 2005: 83-86
درحالیکه اتتصاد جهاق طی دهه  7221در مج وع شرایط بهتری ایدا کردا بود
پ بهپیژا رشد امریکا پ ارپاا تابل توجه بود ،ترکیه نتوانست از فرصتهیای موجیود
به نحو احسن بهرا ببرد پ رنچناقکه مورپف شدا ،دهیه  7221بیرای ترکییه دهیهای
ازدست رفته تلقی شد .اپضاع نابساماق سیاسی پ اتتصادی داهلی بیهعیالپا شیرایط
پیژا جو نوین بین ال للی باعث شدند شرایط م ابق بیا هواسیت ایین کشیور ایی
نرپد .هیزش برهی مشکالت امنیتی مثل پکک پ تن های سیاسی داهلی در ایین
فرایند ا رگذار بودند .تدرتهای غربی که بیهتیازگی از ه یر ک ونیسی رهیا شیدا
گرفتنید پ بیرای ه راهیی بیا

بودند ،مواضع انتقادی جدیدی را در برابر ترکیه ایی

هواستههای استراتژیک این کشور به پیژا الحاق به اتحادیه ارپاا الزامات سینگینی را
تویین کردند .سیاست من قهای ترکیه در دهه  7221ه یاهنگی اررنگیی بیا منیافع پ
هواسته های غرب داشت .از ه کیاری در جنیگ هلیی فیارس گرفتیه تیا توسیوه
مناسبات با اسرائیل ه گی حاکی از تقویت غربگراییی در سیاسیت هیارجی دهیه
 7221میییباشییند .امییا نییه ح ایییتهییای امریکییا پ نییه ارپاییا بییه جهشییی نییوین در
مدرنیزاسیوق پ توسوه اتتصادی ترکیه منجر نشدند.

نخبگانی که از طریق حزب عدالت پ توسوه بیه تیدرت رسییدند ،ع یدتاً بیه طبقیه
تاجرایشهای پابستهاند که در طو ،دهه  7291بهدنبا ،اجرای برنامه رزادسازی ،رشید
کردند .از نظر هطمشی اتتصادی ،این طیف گرای

شدیدی به سیاسیت رزادسیازی

دهه مذکور دارندب سیاستی که در رغاز ایین دهیه پ بیهپییژا بیا بیه تیدرت رسییدق
تورگوت اپزا ،از حزب ماا میهن 1اا گرفیت پ رشید کیرد ،امیا در دهیه  7221بیه
مشکل پ پتفه برهورد .این گرپا که تحوالت جهانیشیدق در دهیه  7221را شیاهد
بودند ،بر ادغاا ترکیه در اتتصاد جهاق ترکید داشتهاند .در دهه  7221اگرشیه اتتصیاد
ترکیه با مشکالت بزرگی دستپانجه نرا میکرد ،اما رپیدادهایی شوق شکلگییری
1. ANAP
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اتحادیه گ رکی بین ترکیه پ اتحادیه ارپاا در سا 7225 ،فرصتهای بزرگی را ای
رپی طرفداراق رزادسازی پ جهانیشدق ترار داد .ه اقگونیه کیه در سیا 7293 ،بیا
اایه گذاری حزب ماا میهن ،تورگوت اپزا ،در مقاا یک ارش دار اتتصاد لیبیرا ،بیه
تدرت رسید ،با تشکیل حزب عدالت پ توسوه در سا 9117 ،پ ایرپزی رق در سا،
بود طیف تاجرایشهای که در دهیه  7291رشید کیردا پ در دهیه  7221بیه ناکیامی
برهوردا بودند ،با انرمی جدیدی پارد عرصه سیاسی ترکیه شدند

(Kirişci, 2009: 38-

).39
تبل از به تدرت رسیدق حزب عدالت پ توسوه ،مبانی نظری سیاست هیارجی
حزب توسط نخبگاق رق اایهریزی شدا بود .احمد داوود اوغل از مو اراق سیاست
هارجی عدالت پ توسوه در سا 9117 ،کتابی تحت عنواق «ع ق استراتژیک» منتشر
کرد که در رق توجه پیژاای به اه یت توسوه مناسبات من قیهای ترکییه پ ه چنیین
نق

پابستگی متقابل اتتصادی در تواادهی بیه سیاسیت هیارجی شیدا اسیت .پی

مشخصاً اشارا میکند کشورهایی که درحا ،گذار از استراتژی جانشیینی پاردات بیه
توسوه صادرات هستند ،ناگزیر از توقیب منافع اتتصادی در عرصه سیاست هیارجی
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میباشند .بر این اساس است که هاپرمیانه بهدلیل داشتن اتانسیلهیای مه یی شیوق
منابع نفتی پ بازارهای توی باید مورد توجه دپلت ترکیه ترار گیرد .ترکییه ناشیار از
بهبود مناسبات با ه سایگاق است ،شراکه ضرپرتهای ناشیی از پابسیتگی متقابیل
فزایندا اتخاذ شنین سیاستی را میطلبد ).(Kirişci, 2009: 42
در ع ل نیز دغدغیه تجیارت پ توسیوه یکیی از عوامیل مهی گیرای

دپلیت

اردپغاق به بازسازی مناسبات با ه سایگاق پ کشورهای من قه بیودا اسیت .نیهتنهیا
بهبود مناسبات ترکیه با کشورهای من قه اه یت دارد ،بلکه ترکها هواهاق برتیراری
صلح پ امنیت میاق کشورهای الث بهپیژا میاق دپلتهای من قه بیوداانید .بیر ایین
اساس است که ترکیه در دپرا دپلت اردپغاق بیه مییانجی گیری بیرای حیلپفصیل
مسال ت رمیز اهتالفیات مییاق کشیورهای من قیه ت اییل زییادی نشیاق دادا اسیت.
برداشت رهبراق ترکیه این است که هرگونه بحراق سیاسیی ییا اتتصیادی مییتوانید
امنیت پ اتتصاد ترکیه را تحت تر یر ترار دهد .بنابراین ،منافع ترکیه ایجیاب مییکنید
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بهمنظور حلپفصل اهتالفات پ منازعات بین کشورهای من قه فوا ،شود .رنچناقکیه

اح د داپپد اپغلو تصریح میکند ،اصوالً منفوت ترکیه ایجاب میکند صلح پ بیات
در مناطق ایرامونی ترکیه برترار باشد .پی ه چنین میافزاید ازرنجاکه ترکیه درصدد
است تا سا 9193 ،در ردیف دا تدرت برتر اتتصیادی جهیاق تیرار گییرد ،تقوییت
س ح ه کاری در عرصه اتتصاد بیینال لیل بیرای رق اپلوییت دارد پ ایین ایجیاب
میکند که توامل بینال للی ترکیه در مناطق مختلف جهاق فوا،تر شیود

(Davutoğlu,

).March 2012
در طو ،بی

از یک دههای که از حکومت حزب عدالت پ توسوه مییگیذرد،

سیاست های اتتصادی دپلت ترکیه به شنید طرییق بیر توامیل فویا ،پ درعیینحیا،
صلحطلبانه در سیاست هارجی این کشور ا ر گذاشته است .ازج له
 .7در دهه گذشته س ح مراپدات اتتصادی ترکها با جهاق هارج در حوزاهای
مختلف تجارت پ سرمایه گذاری به شیدت افیزای

یافتیه اسیت .بیرای مثیا ،،طیی

سا،های اهیر مقاصد ه وط هوایی ترکیه از حدپد  71نق ه بیه نزدییک  731نق یه
در  91کشور افزای

یافته که با ریشهیابی تضیه متوجه میشوی که تقاضیای تجیار

ترک از مه ترین عوامل برپز این فرایند مییباشید .در گذشیته تیرکهیا بیه منیاطق
غیرارپاایی توجه ک تری داشتند .اما در دهه اهیر گرای

فزاینداای بیرای توامیل بیا

رنها شکل گرفته است .حج کل تجارت هارجی ترکیه از حدپد  79میلیارد دالر در
رت سه رسیا پ هاپرمیانه از  7/79میلیارد دالر به رت  737میلیارد دالر (بی

از 7

برابر) تغییر کردا است .بین سا،های  9113تا  9171درحالیکه درصد سه اتحادییه
ارپاییا در تجییارت هییارجی ترکیییه از  5/53بییه  5/67کییاه

یافییت ،سییه رسیییا پ

هاپرمیانه بهترتیب از  9/79پ  5/9به  3/92پ  2/79درصد افزای

یافیت .در میورد

تغییرات در میزاق سرمایهگذاری هارجی ترکها در جهاق هارج نیز رپنید مشیابهی
پجود داشته است .شنین ایشرفتهایی در مورد مناطق دیگر مثل افریقیا نییز پجیود
دارد.
 .9با افزای

پ متنوع شیدق کنشیگراق عرصیه سیاسیت هیارجی ،کانیا،هیای

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

سا 9117 ،به  333میلیارد دالر در سا 9119 ،رسید (بی

از  5/6برابر) کیه از ایین

ارتباطی بین ترکها پ دپلتهای دیگر نیز متنوع شدا است .کانا،های ارتبیاط مییاق
ترکیه پ جهاق هارج دیگر محدپد به عرصه سیاسی ی امنیتی نیست ،بلکیه در دیگیر
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عرصه های غیرسیاسی نیز ن ود می یابد .تحوالت پ هییزش کنشیگراق اتتصیادی در
این فرایند نق

مه ی بازی میکنند .رپابط رپبیه گسیترش بیین بازرگانیاق تیرک پ

بازارهای هاپرمیانیه حیاکی از افیزای

محورهیای ارتبیاطی غیرسیاسیی در رپابیط

هارجی ترک هاست که ایین تغیییرات بیر مناسیبات سیاسیی ترکییه بیا دپلیتهیای
هاپرمیانه نیز تر یر میگذارد .برای مثا ،،در جریاق تن زدایی در رپابط بین رنکارا ی
دمشق طی سا،های ای

از هیزش اعتراضات هشیونتبیار سیوریه ،فشیار پ البیی

صاحباق صنایع پ تجار ترک نق

بسیار مه ی داشت .این عامل در بهبیود مناسیبات

ترکیه با بسییاری از کشیورهای دیگیر نییز ا رگیذار بیودا اسیت .بیه تبیع گسیترش
ه کاری های غیرسیاسی پ نهادینه شدق رناق ،ترکیه به تودیل برهی محدپدیتهیای
رپابط هارجی ازج له با برشیدق رمی پیزا در رپابط بیا برهیی کشیورهای من قیه
اتداا کردا است.
 .3به تبع تغییرات فوقالذکر ،تصورات پ برداشیتهیای هیارجیهیا از کشیور
ترکیییه تغییییر کییردا اسییت .در گذشییته عییواملی شییوق نابسییامانیهییای داهلییی پ
محدپدیتهای سیاست هارجی ترکیه باعث شدا بود گرای

پ اتبا ،ک تری نسیبت
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به این کشور پجود داشته باشد .اما تحوالت دهه اهیر به جذابیت بیشتر ترکیه منجر
شدا است .نگاا هارجیها مثبتتر شدا پ گرای

رناق به ه کاری با ترکها افزای

یافته است .بهپیژا ت ایل هارجیها به تجارت پ سیرمایهگیذاری در ترکییه تقوییت
شدا است .یکی از بارزترین ن ودهای تحو ،نیوین در اعتبیار بیینال للیی ترکییه را
می تواق در جهاق عرب مشاهدا کرد ،شراکه نشانههای هوشبینی اعراب به ترکهیا
بهشدت افزای

یافته است .اینگونه بهبود نگرشها درپاتع نشاقدهنیدا اسیتقبا ،از

سیاست هارجی نوین ترکییه اسیت کیه درعیینحیا ،موجیب موفقییت دییل اسیی
اتتصادی رق میگردد ).(Kutlay, 2011: 77-82
ایشرفتهای نوین در دییل اسی اتتصادی ترکیه پ به پیژا توسیوه ه کیاری بیا
کشورهای من قه فرایند صنوتیشدق این کشور را تسریع پ رسییبایذیری اتتصیادی
رق را بهطرز تابلمالحظهای کاه

دادا است .مه ترین میداق رزمیای

ایین پضیع،

بحراق اتتصادی جهانی اهیر بود که از سا 9117 ،رغاز شد .درحالیکه طی دهههای
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ایشین اتتصاد ترکیه با پجود ررام

پ رپنق در اتتصادهای غرب شندینبار بحرانیی

شدا بود ،در جریاق بحراق اتتصادی اهیر ترکیه موفیق شید علییرغی افیت شیدید
تقاضای ارپاایی ها برای محصوالت ترک پ به اشتوانه مناسبات نزدیک با ت بهیای
غیرغربی پ به پیژا ه سایگاق پ کشورهای من قیه از گزنید بحیراق در امیاق ب انید.
بهسبب شنین دستاپردهایی است که دپلت ترکیه ه چناق برای کشف پ بهرابرداری
از اتانسیل های اتتصیادی جهیاق هیارج ازج لیه بازارهیای من قیه تیالش مییکنید
).(Davutoğlu, December 2009: 15
از سا 9119 ،تا  9119متوسط دررمد سرانه ساالنه ترکهیا بیی

از سیه برابیر

شد .بهلحاظ سیاسی نیز اعتبار بینال للی ترکیه بهبود ششی گیری داشیت .بیهعنیواق
یک شاهک ،در اکتبر  9119ترکیه که از حوزا ارپایا کاندییدای عضیویت غییردائ
شورای امنیت شدا بود ،توانست با کسب رأی  757کشور از  729عضو سازماق ملل
به عنواق عضو موتت شورای امنیت انتخاب شود .در این رأیگییری اتیری  ،دیگیر
برندا حوزا ارپاا  733رأی اهذ کرد .در دپرا اس از رغاز انقالبهای جهاق عیرب
نیز تالش های مؤ ری برای بهبیود شیاهکهیا ادامیه داشیته اسیت .در سیا9177 ،
درحالی که کشورهای ارپاایی ه چناق با ر ار زیانبار بحراق اتتصادی جهیانی درگییر
بودااند ،اتتصاد ترکیه رشد  5/7درصدی را تجربه کرد .در رغاز سیا 9179 ،اتتصیاد
ترکیه با تولید ناهالک داهلی حدپد  7تریلیوق دالری ه چناق رتبه ششی ارپایا پ
توسوه مناسبات اتتصادی ترکها بیا ه سیایگاق من قیهای بیودا اسیت

(Davutoğlu,

).March 2012
تحوالت ترکیه در دپرا حیزب عیدالت پ توسیوه در نخسیتین دهیه سیدا 97
به پیژا دستاپردهای اتتصادی رق از مه ترین عوامل ا رگذار بر انقیالبهیای جهیاق
عرب بود ،بهنحویکه بوضاً شنین ادعا میشود که بذر این انقالبها در سیا9119 ،
کاشته شد .افکار ع ومی کشورهای من قه شاهد بود که به تبع سیاستهیای دپلیت
عدالت پ توسوه ،در یک فاصله  5ساله یونی بین سیا،هیای  9119تیا  9119تولیید
ناهالک ملی ترکیه از  311میلیارد دالر به رت  751میلیارد دالر پ ه چنین متوسیط
دررمد سیرانه سیاالنه تیرکهیا از  311/3دالر بیه بیی

از  111/71افیزای

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

شانزده جهاق را به هود اهتصاص داد که بخ

تابلتوجهی از ایین رشید میدیوق

یافیت.

درنتیجه ،از زماق تشکیل ج هوری ترکیه برای نخستینبیار اتتصیاد ترکییه بیه رتبیه
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شانزده در جهاق پ شش در ارپاا رسید ).(Nafaa, 2011: 39
ملت های من قه از دپ جهت تحت تر یر اتتصاد ترکیه ترار گرفتنید ازییکسیو،
متوجه موفقیت ها پ دستاپردهای شگرف دپلیت اردپغیاق در بهبیود شیاهکهیای
اتتصادی کشور پ افزای

س ح رفاا ترکها شدندب پ از سوی دیگر ،از نزدیک رپند

رپبهرشد سرمایهگذاری پ تجارت ترکها در کشور هوی

را مشاهدا کردنید .رنهیا

در مقاا مصرف کنندگاق محصوالت ترکیه ،از نزدیک رشد تکنولیومی پ صینوت در
این کشور را احساس کردند .حزب اسالاگرای عدالت پ توسیوه بیهجیای رنکیه بیا
رپشهیای رادیکیا ،نفیوذ پ دهالیت غیرب را در من قیه بیه شیال
اتانسیل های هوی

بکشید ،رپی

ت رکز کرد پ توانست از موانوی که حتی غربیها نییز در عبیور

از رنها مشکل داشتند ،به راحتی عبور کند .این دستاپردها که بیا نقی

فویا ،دپلیت

اردپغاق در مسائل پ تحوالت من قه ه راا بود ،باعث شد برهی نخبگیاق پ فویاالق
سیاسی من قه سیست سیاسی ی اتتصادی ترکیه نوین را الگوی مناسبی بیرای کشیور
هوی

تلقی کردا پ تالش کنند بهمنظور ع لیاتی سیاهتن رق ،رمیی هیای فاسید پ

ناکاررمد موجود را با حرکت های انقالبی به شال

بکشند .شکوفایی اتتصادی ترکیه

فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931

درپاتع به یک منبع مه تدرت نرا پ الهاابخ ِ من قیهای ایین کشیور تبیدیل شید
).(Dede, 2011: 27-28
سیاست ترکیه در تبا ،تحوالت انقالبی من قیه نییز بیهشیدت تیابع مالحظیات
اتتصادی رق بودا است .ای

از رغاز زنجیرا اعتراضات ،دپلت اردپغاق در راسیتای

استراتژی «مشکل صفر با ه سایگاق» ه وارا بر مناسبات دپستانه با کلیه رمیی هیای
من قه ی اع از دموکراتیک یا اتتدارگرا ی ترکید داشیتب امیا ایس از رغیاز تحیوالت،
ترکها با مشاهدا پاتویت هایی نظیر جدیت پ تاطویت موترضاق برای تغییر رمیی پ
الگواذیری بسیاری از رنها از حزب عدالت پ توسوه به این ج عبنیدی رسییدند کیه
بهبود ریندا جایگاا من قهای ترکیه مستلزا ح ایت از هواستههای موترضیاق اسیت.

دپلت ترکیه با پجود مناسبات دپستانهای که طی سدا گذشته با رمیی بشوار اسود
برترار کردا بود ،اس از بحرانی شدق این کشور با تهیور بیشیتری بیه نفیع مخالفیاق
داهلی پ تدرتهای ذینفوذ غربی فوا ،شد .برداشت مقامات تیرک ایین بیودا کیه
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انقالبهای من قه پاتویتهایی گریزنااذیرند که باید اذیرفت پ با رنها ه اهنگ شد،

در غیر این صورت ،منافع ترکیه رسیب هواهد دید .بیهایینترتییب ،نخبگیاق حیزب
عدالت پ توسوه تص ی گرفتند از تحوالت اجت اعی ی سیاسی من قه بهعنیواق ییک
فرصت بزرگ برای تو یق موتویت هژمونییک کشورشیاق در من قیه اسیتفادا کننید
).(Lindenstrauss, March 2012; Davutoğlu, March 2012
نتیجهگیری
با بررسی دییل اسی ترکیه طی سدا اهیر به این ج عبندی مییرسیی کیه مواضیع پ
شره های سیاست هارجی این کشور بیهشیدت تحیت تیر یر مالحظیات توسیوه
اتتصادی رق ترار داشته است .از ه اق زماق رغاز حییات ج هیوری ترکییه ،رهبیراق
این کشور به صینوتیشیدق ،مدرنیزاسییوق ،پ توسیوه بیهمثابیه اهیدافی اسیتراتژیک
مینگریستهاند .در ه ین شهیارشوب ،رنهیا بیه دپ جهیتگییری بنییادی در عرصیه
سیاست هارجی ت ایل داشتهاند  .7توسوه ایوندهای دپستانه پ هویتی بیا غیرب ،پ
 .9ه زیستی مسال ت رمییز بیا م الیک غیرغربیی کیه هیر دپ ریشیه در رمیوزاهیای
بنیانگذار ج هوری ،مص فی ک ا ،دارد .با توجه بیه اینکیه در زمیاق رهبیری ک یا،
ارپاا توسوهیافتهترین ت ب جهاق بهحساب میرمد ،پی موتقد بیود کیه ترکییه بایید
بهمنظور رسیدق به ررماقهای هوی

پ نزاع در مناسبات هارجی را میانع توسیوه پ ترتیی ترکییه

میدانست .این هطمشی رتاتورک که ایوند ع یقی با گرای

پی به مدرنیزاسییوق پ

توسوه کشورش داشت ،مبنای کلیدی سیاست هارجی ج هوری ترکیه بودا است.
طییی سییدا اهیییر هییر دپ اسییتراتژی جانشییینی پاردات پ توسییوه صییادرات در
دپراهای مختلفی توسط ترکها بهکار گرفته شدا است .نکته تابلتوجیه ایین اسیت
که استراتژی دپا گرای

تویتری به یک سیاست هارجی صیلحرمییز ایجیاد کیردا

است .به موازات تقویت گرای

دپلت ترکیه به استراتژی توسوه صادرات ،ت ایل رق

به اعت ادسازی پ توسوه مناسبات دپسیتانه بیا ه سیایگاق من قیهای پ تیدرتهیای
جهانی افزای

یافته اسیت .طیی سیه دهیه اهییر مقامیات ترکییه در دپ مرحلیه بیه

استراتژی توسوه صادرات رپی رپردند .مرحله اپ ،در دهه  7291پ بهپییژا ایس از
به تدرت رسیدق حزب ماا میهن به رهبری تورگوت اپزا ،شیرپع شید پ بیهدنبیا،

بنیادهای اقتصادی سیاست خارجی ترکیه  عبداله قنبرلو

کند .پی ه چنین تن

در جهت ارپاایی شدق پ غربی شدق حرکیت
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اپج گیری بحراق اتتصادی در اپاهر این دهه ،استراتژی توسوه اتتصادی دپلت نیز با
مشکل مواجه شد .مرحله دپا از سا 9119 ،با به تیدرت رسییدق حیزب عیدالت پ
توسوه شرپع شد پ در حا ،حاضر نیز ادامه دارد .در هر دپ مرحلیه ،اتتصیاد ترکییه
بهبود تابلتوجهی را در شاهکهای کالق اتتصادی تجربه کرد.
در هییر دپ دپرا مییذکور ،ت ایییل دپلییت حییاک بییه تیین زدایییی پ توسییوه
ه کاریهای بینال للی افزای

داشت .در دهه  7291بیا توجیه بیه ترکیید سیاسیت

هارجی ترکیه بر غرب ،دپلت موفق شد گااهای مه ی در جهت ایوند بیا امریکیا پ
ارپاا بردارد .اما در دپرا اهیر ،عالپابر غرب ،مناسبات ترکیه با تیدرتهیای شیرتی
شامل شین پ رپسیه پ ه چنین ه سایگاق من قهای نیز بهبود داشته است .موضیوع
اعت ادسازی پ صلح بهتدری برای ترکها اه یت داشته که دپلت اردپغاق حتیی در
راستای تن زدایی با ه سایگانی شوق ارمنستاق پ یوناق نیز گااهای مه ی برداشیته
است .ترکها درعینحا ،بهمنظور حلپفصل اهتالفات میاق دپلتهیای من قیه نییز
فوا ،شدا اند .اصالحات سیاست هارجی ترکیه تا حد زیادی تحت تیر یر پ هیدایت
ارپماها پ برنامههای مرتبط با توسوه اتتصیادی تجیارتمحورانیه ایین کشیور تیرار
فصلنامه روابط خارجی  سال پنجم  شماره چهارم  زمستان 2931
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