
14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

22

Turkey’s Economic Diplomacy in Central Asia Region 
during the AKP Government (2002-2020)

Rahmat Hajimineh, Assistant Professor in International Relations, 
Department of Communication and Social Science, East Tehran 
Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Maryam Nouri, Master of Regional Studies, ECO College of 
Insurance, Allameh Tabatabai, University, Tehran, Iran

Received: 01/02/2022                                  Acceptance: 23/04/2022

Abstract
There is great importance to use economic diplomacy in foreign 
policy; especially in those countries, in addition to having a great 
potential economic, have other commonalities such as cultural 
and historical commonalities. The field of international relations 
is heavily influenced by cultural and identity factors. Therefore, 
gaining reputation and influence in a country or the region 
are among the important goals of states in diplomacy, which 
is commensurate with their position, each country’s cultural 
opportunities, and capacities are pursued in a variety of ways and 
mechanisms. 

Turkey has good potential for cooperation with the Central Asian 
Republics in the economic field due to its cultural history with the 
countries and having a high level of economic development in the 
region. One of the Principles of Turkey’s foreign policy during 
the AK Party era (2002-2020) is having close relations with the 
Central Asian countries. For Turkey, it is important to strengthen 
economic diplomacy with countries in the region because of 
having a shared culture with them. 
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The main question is “How is the economic diplomacy of 
Turkey during the AKP era in the Central Asia region?” and the 
sub-question is “What are the factors of economic diplomacy of 
Turkey in the Central Asia region during the AKP era?” 

Six indicators of economic diplomacy that are part of the foreign 
policy of the developmental government are presented as trade 
growth based on export development strategy, attracting foreign 
investment and foreign contracting policy, free and preferential 
trade agreements, harmonious relations with all, positive 
interaction with international economic institutions and creating a 
positive image which are briefly explained below:

Increasing foreign trade: There is a positive correlation between 
an efficient foreign policy, a strong economy, and a strong foreign 
trade. Some, such as Gershon Feder, argue that the impact of 
exports on GDP is not limited to GDP growth

Attract foreign investment and expand contracting: Overseas 
investment and export of foreign engineering and contracting 
technical services, in addition to laying the groundwork for the 
soft power of the exporting country, will also lead to long-term 
interdependence and the creation of national wealth. Newly 
industrialized countries not only attract foreign investment but 
also strengthen a country’s foreign trade by transferring capital 
abroad and contracting abroad. This leads to the creation of new 
markets and the exercise of soft power in the target countries.

Free and preferential trade agreements: Agreements between 
countries that are not necessarily in a geographical area and 
include actions taken by governments to facilitate trade through 
free trade agreements or customs unions. Efforts to achieve 
systematic conditions for the national development strategy are 
made through bargaining and international trade negotiations 
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through free and preferential trade agreements.
Harmonious relationship with everyone: The foreign policy of 

a country like a businessman can communicate with all potential 
customers and the strategy of a successful actor is to attract more 
capital apart from personal interest. This strategy seeks positive 
interaction with all potential markets and related governments. 

Positive interaction with international economic institutions: A 
government must use the resources and guidelines of international 
business and financial institutions in line with its business and 
economic vision. Apart from decision-making independence and 
political power, constructive interaction with these institutions is 
very effective. 

Positive image: The classification of countries into two 
categories, positive and negative, is examined under the heading of 
image or mentality in international relations. Each image contains 
cognitive information from another country in these areas: culture, 
capability (military, economic), security, democracy, and so on. 
Depending on the type of image presented by the actors, they 
and others interact with it. These images are usually formed in 
the minds of individuals and leaders for a long time, and in the 
face of situations, people use only pre-made images and words 
to make decisions. This index does not fall into the category of 
formal economic diplomacy, but indirectly has a positive effect on 
target markets and practically plays the role of informal economic 
diplomacy.

The hypothesis to answer the two questions is: “Turkey’s 
economic diplomacy in Central Asia during the AKP era has 
worked efficiently and effectively.  The Economic Diplomacy of 
Turkey in the region during the AKP era can be explained through 
6 factors of economic diplomacy in the Foreign Policy of the 
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Developmentalist Government, which are: trade growth based on 
export development strategy, foreign investment attraction and 
foreign contracting policy, free and preferential trade agreements, 
harmonious relationship with all, Positive Interaction with 
International Economic Institutions and creating a positive image. 
Turkey’s economic diplomacy in the Central Asian region has 
been pursued seriously in the region and has used its cultural and 
economic potential at a good level in the region during the AK 
Party.

This article, analyzed the level of this relationship is analyzed 
by analyzing the data on Turkey’s economic diplomacy in the 
Central Asia region, especially with the focus on the 6 factors. 
Methodology Type in this thesis is Descriptive-Analytical and 
the data Gathering Methods are Library methods and Internet 
Resources. This thesis is based on an explanatory research 
methodology. The Methods of Data Analysis are Quantitative-
Qualitative.
Keywords: Central Asia, AKP, Economic Diplomacy, Turkey, 
Justice, and development 



148

دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی در دوران حزب 
عدالت و توسعه در سال های 2000 تا 2020

رحمتحاجیمینه، استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران 
شرق، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

یمنوری1، دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای، دانشکده بیمه اکو، دانشگاه  مر
عالمه طباطبایی، تهران، ایران

دریافت: 1400/11/12                                                             پذیرش: 1401/02/03
صص: 148-176

چکیده
توســعۀ اقتصــادی به شــدت تحــت تأثیــر عوامــل فرهنگــی و هویتــی اســت؛ بنابرایــن 

ــا  ــم دولت ه ــای مه ــه از هدف ه ــا منطق ــور ی ــک کش ــوذ در ی ــهرت و نف ــت آورن ش به دس

در دیپلماســی اقتصــادی اســت کــه متناســب بــا موقعیــت، فرصت هــا و ظرفیت هــای 

ــل  ــه به دلی ــود. ترکی ــال می ش ــون دنب ــازوکارهای گوناگ ــا و س ــور از راه ه ــر کش ــی ه فرهنگ

پیشــینۀ فرهنگــی بــا کشــورها و برخــورداری از ســطح بــاالی توســعۀ اقتصــادی در منطقــه، 

ــادی  ــۀ اقتص ــزی در زمین ــیای مرک ــای آس ــا جمهوری ه ــکاری ب ــرای هم ــبی ب ــت مناس ظرفی

ــتن  ــعه داش ــت و توس ــزب عدال ــه در دورۀ ح ــی ترکی ــت خارج ــول سیاس ــی از اص دارد. یک

ــی  ــت دیپلماس ــه تقوی ــرای ترکی ــت. ب ــزی اس ــیای مرک ــورهای آس ــا کش ــک ب ــط نزدی رواب

ــت  ــا اهمی ــا آن ه ــترک ب ــگ مش ــتن فرهن ــل داش ــه به دلی ــن منطق ــورهای ای ــا کش ــادی ب اقتص

فراوانــی دارد. در ایــن پژوهــش به دنبــال پاســخ ایــن پرســش هســتیم کــه مهم تریــن 

ــد؟  ــزی کدامن ــیای مرک ــۀ آس ــا منطق ــه ب ــادی ترکی ــط اقتص ــاخص ها در رواب ــا ش ــا ی متغیره

1.  maryam.nouri.eco@atu.com

مقالۀپژوهشی



14
01

هار 
م، ب

ده
 یاز

ارۀ
شم

م، 
هار

ل چ
 سا

الم،
 اس

ان
جه

ی 
برد

کار
ن و 

یادی
ت بن

العا
مط

مۀ 
صلنا

 ف

149

در پاســخ، ایــن فرضیــه مطــرح می شــود کــه دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در منطقــه در دورۀ 

ــا شــش شــاخص دیپلماســی اقتصــادی در سیاســت  ــوان ب حــزب عدالــت و توســعه را می ت

ــاس  ــر اس ــارت ب ــد تج ــد از: 1. رش ــه عبارت ان ــرد ک ــن ک ــعه گرا تبیی ــت توس ــی دول خارج

ــی؛  ــکاری خارج ــت پیمان ــرمایه گذاری و سیاس ــذب س ــادرات؛ 2. ج ــعۀ ص ــرد توس راهب

ــری؛ 5.  ــا حداکث ــگ ب ــاط هماهن ــی؛ 4. ارتب ــارت آزاد و ترجیح ــای تج 3. موافقت نامه ه

ــن  ــت. در ای ــر مثب ی ــاد تصو ــی؛ 6. ایج ــادی بین الملل ــای اقتص ــا نهاده ــت ب ــل مثب تعام

ــر  ــز ب ــا تمرک ــادی ب ــی اقتص ــی دیپلماس ــوب مفهوم ــا چارچ ــه را ب ــن رابط ــطح ای ــه، س مقال

ایــن 6 عامــل تحلیــل می کنیــم. روش پژوهــش کیفــی و روش گــردآوری داده هــا اســنادی، 

ــت. ــی اس ــه ای و اینترنت کتابخان

کلیدواژهها: آسیای مرکزی، ترکیه، حزب عدالت و توسعه، دیپلماسی اقتصادی.

1. مقدمه
تاریخــی  مرزهــای  آن  جمهوری هــای  اســتقالل  قبــول  و  شــوروی  اتحــاد  فروپاشــی   

ــل و  ــه حائ ــن منطق ــاخت. همچنی ــد س ــرقی ناپدی ــی و ش ب ــایگان جنو ــا همس ــوروی را ب ش

ــود  ــه وجـ ــه ای ب ــه ای و برون منطق ــای منطق ــوذ قدرت ه ــت و نف ــرای رقاب ــه انگیزی ب وسوس

آورد. در میـــان مدعیــان نفــوذ در منطقــه، ترکیــه به دلیــل اشـــتراک زبـــانی و تـــا حـــدودی 

تـــاریخی بـــا بخشــی از ســـاکنان جمهوری هــای نواســتقالل از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 

ــواره از  ــادی همـ ــی و اقتص ــی، امنیت ــداف سیاس ــه اه ــیدن ب ــال، رس ــن ح ــت. در همی اس

مهـم تـــرین اهـــداف کـــشورها در تدویــن و کاربســت سیاســت خارجی شــان بــوده اســت. 

 دیپلماســـی مهم تریــن ابــزار سیاســت خارجــی به شــمار می آیــد و بــرای رســیدن بــه 
ً
معمــوال

ــا  ــر رویکرده ــی ب ــی مبتن ــی دیپلماس ــنتی نوع ــه طور س ــتر و بـ ــورها بیش ــداف، کش ــن اه ای

ــر  ــا در ســال های اخی ــد. ام ــامی و اقتـــصادی در پیــش می گیرن ــی، نظـ ــای سیاسـ و ابزارهـ

کید بیشــتر  رویکردهـــای جدیـــدی در دیپلماســـی مطرح شــده اســت کــه توجــه افزون تر و تأ

ــه می کنــد.  ــه مـــسئوالن و طراحـــان سیاســت خارجــی توصی ــر راهکارهــای فرهنگــی را ب ب

ــا  ــاد ت ــف از اقتص ــای مختل ــات در زمینه ه ــه ای از ارتباط ــد مجموع ــای جدی در رویکرده

ــۀ  ــا زمین ــی و ده ه ــع غذای ــگری و صنای ــاع و گردش ــالق و اجتم ــت و اخ ــوژی و سیاس تکنول

ــن  ــارۀ ای ــر درب ــد. تدابی ــمار می آی ــه ش ــداف ب ــب اه ــاط و تعقی ــاد ارتب ــۀ ایج ــر عرص دیگ

ــد. ــتور کارن ــروز در دس ــای ام ــی در دنی ــی عموم ــۀ دیپلماس ــی زیرمجموع ــوزۀ عموم ح
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ــر  ــب تأثی ــی، ضری ــای فرهنگ ــا ظرفیت ه ــن زمینه ه ــیاری از ای ــد در بس ــر می رس  به نظ

ــی در  ــی فرهنگ ــا دیپلماس ــود ت ــبب می ش ــن رو س ــد. از ای ــان می ده ــود نش ــتری از خ بیش

ــی،  ــای تاریخ ــتفاده از ظرفیت ه ــن اس ــد. بنابرای ــر آی ــران در نظ ــش از دیگ ــان بی ــن می ای

هویتــی، فرهنگـــی و زبـــانی و تــالش بــرای اقنــاع ملت هــا بــا اصــول دیپلماســی نویــن در 

کنــار دیپلماســی ســـنتی در رأس برنامـــۀ کشــورها قــرار گرفتــه اســت تــا بتواننــد بــا کمتریــن 

ــوزش  ــی، آم ــوع دیپلماسـ ــن ن ــی ای ــای اصل ــد. ابزاره ــق کنن ــود را محق ــداف خ ــه اه هزین

ــاری های  ــعۀ همکـ ــری، توسـ ــادالت فرهنگـی هنـ ــترش مب ــی، گس ــادالت آموزش ــان، مب زب

علمی آموزشــی، تعامــل نخبــگان جوامــع، گســترش رســـانه های فرامـــرزی و دیگـــر 

تمـــاس های مســتقیم فرهنگــی هســتند. نقش آفرینــی اقتصــادی در سیاســت خارجــی 

ــرق و  ــان ش ــوازن می ــراری ت ــای برق ــو، برمبن ــاری داود اوغل ــا معم ــال 2002، ب ــه از س ترکی

ــانی را  ــر انس ــو عنص ــت. داود اوغل ــده اس ــتوار ش ــه اس ــگاه غرب گرایان ــای ن ــرب به ج غ

ــه را در گــرو رابطــة  ــردی ترکی ــد. او توســعة راهب ــه معرفــی می کن ــن قــدرت ترکی راهبردی تری

ــدرت  ــکل گیری ق ــوان ش ــه ت ــد ک ــق می دان ــت عمی ــا مل ــق ب ــت عمی ــان دول ــک می ارگانی

ــو  ــری داود اوغل ــوب فک ــی را دارد )Davudoglu, 2012: 51-52(. در چارچ غیرفیزیک

ــادی،  ــوذ اقتص ــت آوردن نف ــال به دس ــور  به دنب ــی و نوظه ــر تاریخ ــر عناص ــکا ب ــا ات ــه ب ترکی

ــت.  ــی اس ــی و فرهنگ سیاس

نزدیکــی فرهنگــی و نزدیکــی جغرافیایــی آســیای مرکــزی بــه ایــران و تأثیــر سیاســت های 

ــن  ــه موضــوع ای ــن ب ــت پرداخت ــران، اهمی ــر جمهــوری اســالمی ای ــه ب ــن منطق ــه در ای ترکی

مقالــه را بیــش از پیــش نمایــان می کنــد. شناخت نداشــتن و واکاوی دقیــق سیاســت فرهنگــی 

ترکیــه در آســیای مرکــزی، می توانــد منجــر بــه چالش هایــی بــرای سیاســت خارجــی ایــران 

ــینه  ــش پیش ــده اند و در بخ ــام ش ــون انج ــه تاکن ــی ک ــود. پژوهش های ــه ش ــن منطق در ای

ــیای  ــه در آس ــادی ترکی ــی اقتص ــای دیپلماس ــه فاکتوره ــوط ب ــات مرب ــم، جزئی ــان می کنی بی

ــد.  ــاره کرده ان ــی اش ــل کل ــی عوام ــه برخ ــط ب ــد و فق ــی نکردن ــایی و بررس ــزی را شناس مرک

مجموعــه ای از آثــار بیشــتر بــر سیاســت خارجــی ترکیــه در آســیای مرکــزی در دورۀ حــزب 

عدالــت و توســعه متمرکــز اســت و دســته ای دیگــر نیــز دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در حــزب 

ــیای  ــا آس ــه ب ــی در رابط ــاص و تخصص ــور خ ــه به ط ــی و ن ــور کل ــعه را به ط ــت و توس عدال

ــری  ــکل دقیق ت ــه ش ــل را ب ــن عوام ــیم ای ــه می کوش ــن مقال ــد. در ای ــی کرده ان ــزی ارزیاب مرک

شناســایی و تحلیــل کنیــم تــا دیــد بهتــری از شــرایط داشــته باشــیم. 
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2. پیشینۀ پژوهش
آثار موجود در حوزۀ موضوع این مقاله را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

ــزی  ــیای مرک ــه در آس ــی ترکی ــت خارج ــه سیاس ــتر ب ــه بیش ــار ک ــه ای از آث ــف( مجموع ال

ــر  ــه منتش ــن زمین ــود در ای ــار موج ــتر آث ــد و بیش ــعه می پردازن ــت و توس ــزب عدال در دورۀ ح

ــن  ــی ای ــات مل ــازمان اطالع ــس س ــه و رئی ــات ترکی ــدان )2002( دیپلم ــاکان فی ــده اند: ه ش

ــت  ــینۀ سیاس ــزی« پیش ــیای مرک ــال آس ــه در قب ــی ترکی ــت خارج ــۀ »سیاس ــور در مقال کش

ــس در سیاســت  ــه نف ــاد ب ــاد اعتم ــد ایج ــا دورۀ جدی ــگ ســرد ت ــان جن ــه از پای خارجــی ترکی

ــگان سیاســی کــه در ســال  ــد. نخب ــان می کن ــد را بی ــگان سیاســی جدی منطقــه ای توســط نخب

2002 بــه قــدرت رســیدند. رونــد تحــول همــۀ مناطقــی را کــه ترکیــه بــه آن تعلــق دارد درگیــر 

ــه در  ــوان »سیاســت خارجــی ترکی ــا عن ــاال آدام1)2012( ب ــورا بات ــۀ ل ــن مقال ــد. همچنی می کن

دورۀ عدالــت و توســعه: آیــا تغییــری در محــور رخ داده اســت؟« کــه مجلــۀ ترکیــش پالیســی 

کوارترلــی منتشــر کــرد. مجلــه ای کــه مســتقر در اســتانبول اســت و هــدف آن ترویــج تفکــر 

ــت. ــترده تر اس ــی گس ــۀ جهان ــه و زمین ــورد ترکی ــازنده در م ــی س ــای سیاس ــل و بحث ه اصی

ب( کار بــر روی دیپلماســی اقتصــادی ترکیــه در حــزب عدالــت و توســعه، امــا در 

کشــورهای مختلــف، نــه به  ویــژه در آســیای مرکــزی. ماننــد مقالــۀ شــاهین والــی )2010( بــا 

عنــوان »دیپلماســی اقتصــادی و مالــی ترکیــه« کــه ترکیــش پالیســی کوارتــر منتشــر کــرد. او در 

مــورد سیاســت خارجــی امــروز ترکیــه توضیــح می دهــد کــه تنهــا از ایــن نظــر جدیــد اســت 

کــه کارآفرینــی دیپلماتیــک نخبــگان تجــاری جدیــد خــود را بســیج می کنــد، به قطــع بیشــتر 

ــزرگ ملت هــا. ــازی ب ــه در ب ــگاه ترکی ــا جای ــد هســتند ت ــه پیشــرفت اقتصــادی عالقه من ب

مهمــت اوگوتچــو و ریمونــد ســانر )2008( در مقالــۀ »تنظیــم دقیــق دیپلماســی اقتصــادی 

ترکیــه« بــا آوردن چنــد نمونــه در مــورد دیپلماســی اقتصــادی ترکیه نوشــته اســت. او اقتصــاد را در 

حــال حاضــر جــزو اصلــی دیپلماســی معاصــر می دانــد. »دیپلماســی یکپارچــه« در یــک کالم 

یعنــی اقتصــاد در دیپلماســی نفــوذ می کنــد. در ســتاد، سیاســت و اقتصــاد در کارهــای دوجانبــه 

ــک، صــرف نظــر از حــوزۀ  ــام دیپلماتی ــده شــده اند. در ســفارت، هــر مق ــه درهم تنی و چندجانب

کاری، بایــد چشــم انداز اقتصــادی را در شــغل خــود بیابــد، همان طــور کــه بــه بعــد سیاســی نیــز 

توجــه دارد. مجــالت، روزنامه هــا، کتاب هــا و مقــاالت در سراســر جهــان موضوعــات بســیاری را 

در مــورد سیاســت خارجــی و دیپلماســی ترکیــه در منطقــه پوشــش می دهنــد.

1. Laura Batalla Adam
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3. مبانی مفهومی
3-1. مفهوم دیپلماسی اقتصادی

ــط  ــتری در رواب ــت بیش ــج اهمی ــۀ 1950 به تدری ــۀ ده ــی از میان ــادی بین الملل ــط اقتص رواب

بین الملــل پیــدا کــرد. در دنیــای امــروز، اقتصــاد بــه بخشــی ضــروری از سیاســت بین الملــل 

ــاد  ــم انداز اقتص ــه چش ــان ک ــزرگ جه ــای ب ــر، اقتصاده ــان دیگ ــه بی ــت. ب ــده اس ــل ش تبدی

سیاســی بین المللــی را هدایــت می کننــد، دیپلماســی خــود را بــا تمرکــز بــر منافــع اقتصــادی، 

تجــاری و بخــش خصوصــی خــود پیــش می برنــد (Imbert, 2017). دیپلماســی اقتصــادی 

ــای  ــرا فعالیت ه ــردد، زی ــتان بازمی گ ــه دوران باس ــه های آن ب ــت؛ ریش ــدی نیس ــدۀ جدی پدی

ــن  ــزی بی ــای پلوپون ــاری در جنگ ه ــای تج ــد تحریم ه ــادی مانن ــی اقتص ــا دیپلماس ــط ب مرتب

 .(Thucydides, 2009)ــت ــود داش ــالد وج ــل از می ــال های 431 و 404 قب س

ــی  ــه آرام ــی اقتصــادی ب ــوم دیپلماس ــت، مفه ــرده اس ــی ک ــرت بررس ــه ایمب ــور ک همان ط

ــر  ــه عنص ــاد ب ــه اقتص ــرد ک ــور ک ــت ظه ــن واقعی ــۀ ای ــی دوم در نتیج ــگ جهان ــس از جن پ

اساســی نفــوذ سیاســی در روابــط بیــن الملــل تبدیــل شــده اســت (Imbert, 2017)؛ بنابراین 

 جدیــد و معاصــر نیســت، بلکــه از زمــان باســتان، تأمین 
ً
دیپلماســی اقتصــادی پدیــده ای کامــال

ــی  ــف اصل ــی از وظای ــواره یک ــی هم ــا امنیت ــی ی ــی نظام ــار دیپلماس ــادی در کن ــع اقتص مناف

ــن براســاس تعریــف بریــج و جیمــز،1 دیپلماســی اقتصــادی  ــوده اســت. همچنی دیپلماســی ب

شــکلی از دیپلماســی اســت کــه بــه مســائل سیاســت اقتصــادی مربــوط می شــود و ابزارهــای 

 Van( اقتصــادی را بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف سیاســت خارجــی خــاص بــه کار می گیــرد

ــد کــه  ــن اســتدالل می کن ــرت گیلپی ــر راب ــا تعبی ــز ب ــو هیجمــان نی Bergeijk, 2009(. اوکان
ــت. از  ــی اس ــاری و سیاس ــط تج ــت رواب ــری و هدای ــادی، به کارگی ــی اقتص ــت دیپلماس ماهی

ایــن رو، درک او از دیپلماســی اقتصــادی مبتنــی بــر افزایــش رفــاه ملــی و ثبــات سیاســی در یــک 

ــارۀ  کشــور خــاص اســت. در مقابــل، ون برگیــک2 دیپلماســی اقتصــادی را فعالیت هایــی درب

ــه  ــرزی ک ــادی فرام ــات اقتص ــارۀ اقدام ــی درب ــری بین الملل ــای تصمیم گی ــا و فراینده روش ه

دولت هــا و بازیگــران غیردولتــی انجــام می دهنــد ماننــد صــادرات، واردات، ســرمایه گذاری، 

.)Van Van Bergeijk, 2009( ــد ــف می کن ــرت تعری ــک و مهاج ــی، کم وام ده

1. Bridge and James
2. Van Berking
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3-2. تعریف شاخص های دیپلماسی اقتصادی

ــت  ــه از سیاس ــم ک ــان می کنی ــادی را بی ــی اقتص ــاخص دیپلماس ــش ش ــش، ش ــن بخ در ای

خارجــی دولــت توســعه گرا هســتند. در بخــش بعــدی ایــن شــاخص ها را در دولــت عدالــت 

ــر  ــارت ب ــد تج ــتند: رش ــا هس ــاخص این ه ــش ش ــن ش ــم. ای ــی می کنی ــه بررس ــعۀ ترکی و توس

ــکاری  ــت پیمان ــی و سیاس ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــادرات، ج ــعۀ ص ــرد توس ــاس راهب اس

ــل  ــه، تعام ــا هم ــگ ب ــاط هماهن ــی، ارتب ــارت آزاد و ترجیح ــای تج ــی، موافقت نامه ه خارج

ــت. ــر مثب ــاد تصوی ــی و ایج ــادی بین الملل ــای اقتص ــا نهاده ــت ب مثب

الف(رشدتجارتخارجی

ــد  ــی مانن ــای بازرگان ــۀ فعالیت ه ــامل هم ــی، ش ــارت بین الملل ــا تج ــی ی ــارت خارج تج

انتقــال کاال، خدمــات، منابــع و تکنولــوژی می شــود. بیــن سیاســت خارجــی کارآمــد، اقتصــاد 

قدرتمنــد و تجــارت خارجــی قدرتمنــد همبســتگی مثبــت وجــود دارد. برخــی ماننــد گرشــن 

فــدر1 اعتقــاد دارنــد کــه تأثیــر صــادرات بــر رشــد اقتصــادی فقــط محــدود بــه افزایــش تولیــد 

ناخالــص داخلــی2 نمی شــود؛ زیــرا مشــارکت بیشــتر رهبــران دولتــی و حکومتــی در سیاســت 

خارجــی کشورهای شــان و توجــه ویــژة آن هــا بــه تجــارت و اقتصــاد )ماننــد دونالــد ترامــپ( 

ســبب شــده اســت بســیاری از تحلیلگــران، ایــن رهبــران را بــا فروشــندگان مقایســه کننــد

ب(جذبسرمایه گذاریخارجیوگسترشپیمانکاری

 جــذب ســرمایه گذاری خارجــی عبــارت اســت از جــذب و به کارگیــری ســرمایۀ خارجــی 
ــد.  ــرمایه گذار باش ــدۀ س ــع آن به عه ــرمایه و مناف ــت س ــک برگش ــه ریس ــی ک در فعالیت های

ــی،  ــکاری خارج ــی و پیمان ــی مهندس ــات فن ــادرات خدم ــرزی و ص ــرمایه گذاری برون م س

عــالوه بــر بسترســازی بــرای قــدرت نــرم کشــور صادرکننــده، بــه وابســتگی متقابــل بلندمــدت 

ــه تنهــا جــذب  و ایجــاد ثــروت ملــی نیــز منجــر خواهــد شــد. کشــورهای صنعتــی جدیــد ن

ــام  ــور و انج ــارج از کش ــه خ ــرمایه ب ــال س ــا انتق ــه ب ــوند، بلک ــی می ش ــرمایه گذاری خارج س

پیمانــکاری خارجــی، در نهایــت تجــارت خارجــی یــک کشــور را تقویــت می کننــد. ایــن امــر 

منجــر بــه ایجــاد بازارهــای جدیــد و کاربســت قــدرت نــرم در کشــورهای هــدف می شــود.

پ(قراردادهایتجارتآزادوترجیحی

 در یــک 
ً
تجــارت آزاد و ترجیحــی بــه توافق هــای بیــن کشــورها گفتــه می شــود کــه لزومــا

1. Gershon Feder
2. gross domestic product
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ــارت  ــهیل تج ــرای تس ــا ب ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــامل اقدامات ــتند و ش ــی نیس ــه جغرافیای منطق

ــالش  ــد. ت ــام می دهن ــی انج ــای گمرک ــا اتحادیه ه ــارت آزاد ی ــای تج ــیلۀ موافقت نامه ه به وس

ــرات  ــی و مذاک ــا چانه زن ــی ب ــعۀ مل ــرد توس ــرای راهب ــد ب ــرایط نظام من ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ب

ــود. ــام می ش ــی انج ــارت آزاد و ترجیح ــای تج ــیلۀ موافقت نامه ه ــی به وس ــاری بین الملل تج

ت(رابطۀهماهنگحداکثری

سیاســت خارجــی یــک کشــور ماننــد یــک تاجــر می توانــد بــا همــۀ مشــتریان بالقــوه ارتبــاط 

برقــرار کنــد و راهبــرد یــک بازیگــر موفــق جــذب ســرمایۀ بیشــتر جــدا از عالقۀ شــخصی اســت. این 

راهبــرد  به دنبــال تعامــل مثبــت بــا همــۀ بازارهــای بالقــوه و دولت هــای مرتبــط اســت. بــرای نمونــه، 

چیــن مهم تریــن رقیــب یــا حتــی دشــمن سیاســی ایــاالت متحــده در جهــان اســت. امــا پکــن در 

.)World Bank, 2017( ســال 2017 حــدود 636 میلیــارد دالر کاال بــا ایاالت متحده مبادلــه کــرد

ث(تعاملمثبتبانهادهایاقتصادیبینالمللی

یــک دولــت بایــد از منابــع و رهنمودهــای مؤسســات تجــاری و مالــی بین المللــی 

در راســتای چشــم انداز تجــاری و اقتصــادی خــود اســتفاده کنــد. جــدای از اســتقالل 

ــت.  ــر اس ــیار مؤث ــا بس ــن نهاده ــا ای ــازنده ب ــل س ــی، تعام ــدرت سیاس ــری و ق تصمیم گی

ــم از  ــی و ه ــر مال ــم از نظ ــول، ه ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن ــک جهان ــد بان ــی مانن نهادهای

نظــر حرفــه ای، می تواننــد موتــور توســعۀ یــک کشــور را بــه حرکــت درآورنــد. در ایــن زمینــه 

ــد  ــر بگذارن ــا تأثی ــن نهاده ــای ای ــر تصمیم ه ــود ب ــع خ ــتای مناف ــند در راس ــا می کوش دولت ه

ــود. ــق نمی ش ــا محق ــن نهاده ــا ای ــتمر ب ــل مس ــا تعام ــز ب ــالش ج ــن ت و ای

ج(ایجادتصویرمثبت

طبقه بنــدی کشــورها بــه دو دســتۀ مثبــت و منفــی بــا عنــوان تصویــر یــا ذهنیــت در روابــط 

بین الملــل بررســی می شــود. هــر تصویــر شــامل اطالعــات شــناختی از یــک کشــور دیگــر در 

زمینه هایــی ماننــد فرهنــگ، توانایــی )نظامــی، اقتصــادی(، امنیــت و دموکراســی اســت. بســته به 

نــوع تصویــری کــه بازیگــران ارائــه می دهنــد، دیگــر بازیگــران بین المللــی بــا آن تعامــل دارنــد. 

 در مــدت زمــان طوالنــی در ذهــن افــراد و رهبــران شــکل می گیــرد و افــراد 
ً
ایــن تصاویــر معمــوال

در مواجهــه بــا موقعیت هــا فقــط از تصاویــر و واژگان از پیش ســاخته شــده بــرای تصمیم گیــری 

ــا  ــرد، ام ــرار نمی گی ــمی ق ــادی رس ــی اقتص ــاخص در ردۀ دیپلماس ــن ش ــد. ای ــتفاده می کنن اس

به طــور غیرمســتقیم بــر بازارهــای هــدف اثــر مثبــت دارد و در عمــل نقــش دیپلماســی اقتصــادی 

 (Omidi & Ghalamkari, 2019: .305-306)ــد ــا می کن ــمی را ایف غیررس
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4. اصول سیاست خارجی دولت عدالت و توسعه 
در دوران جنــگ ســرد کــه ترکیــه هم پیمــان بلــوک ســرمایه داری بــود، توســعۀ اقتصــادی بیشــتر 

در دســتورکارهایی قــرار داشــت کــه ریشــه در مقتضیــات نظــام دوقطبــی داشــت. برعهده گرفتــن 

ــکل گیری  ــبب ش ــتی س ــوک سوسیالیس ــارهای بل ــل فش ــردی در مقاب ــتر راهب ــای بیش نقش ه

ــت های اقتصــادی  ــول آن سیاس ــی و در ط ــت خارج ــرای سیاس ــی ب ــا و محذورات محدودیت ه

ترکیــه شــد (Altunisik & Tur, 2005). بــرای چندیــن دهــه، دروازه هــای اقتصــادی بلــوک 

ــادی براســاس صف کشــی های ناشــی از  ــا حــد زی ــه ت ــرای ترکی ــه اتحــاد شــوروی ب متصــل ب

فضــای متخاصــم دوقطبــی تعریــف می شــد. بــر ایــن اســاس، ترکیــه فرصت هــای اقتصــادی 

بســیاری در آســیای مرکــزی و قفقــاز را از دســت داد.

ــود از  ــت خ ــرات در سیاس ــام تغیی ــرای انج ــی را ب ــه اصالحات ــت ترکی ــۀ 1980 دول از ده

جایگزینــی واردات بــه راهبــرد رشــد رســیدن بــه صــادرات آغــاز کــرد و حســاب های ســرمایۀ 

ــتم  ــا سیس ــود ب ــاد خ ــام اقتص ــرای ادغ ــم ب ــی مه ــرد و گام ــال 1989 آزاد ک ــود را در س خ

اقتصــادی جهانــی برداشــت؛ امــا تحقــق آزادســازی مالــی، مشــکالت اصلــی اقتصــاد ترکیــه 

را آن گونــه کــه انتظــار می رفــت، حــل نکــرد )Alici, 2003: 2-10(. فضــای سیاســی ترکیــه 

در دهه هــای 1980 و 1990 بیــش از هــر چیــز درگیــر تعارض هــای هویتــی بیــن ســکوالرها، 

ــزب  ــالم گرایان، ح ــتردۀ اس ــوذ گس ــت و نف ــۀ فعالی ــود. در نتیج ــالم گراها ب ــا و اس ملی گراه

ــه قــدرت  ــا کســب بیــش از 49 درصــد از آرا در ســال 2002 ب عدالــت و توســعه توانســت ب

ــدی و  ــادی چندبع ــت های اقتص ــتر، سیاس ــزب بیش ــن ح ــد (Onis, 2012:137). ای برس

چندجانبــه را در دســتور کار سیاســت خارجــی قــرار داد و توانســت وضعیــت اقتصــادی ترکیــه 

ــد. ــت خــود متحــول کن را در دوران حاکمی

ــت  ــه توانس ــعه، ترکی ــت و توس ــزب عدال ــت ح ــت در دورۀ حاکمی ــای دول ــد دارایی ه ــا رش ب

تأسیاســت خارجــی فعاالنه را با ســرمایه گذاری در بازســازی اقتصــادی، اجتماعــی و نظامی مناطق 

مجــاور بــا توســعه و کمــک نظامــی دنبــال کنــد (Kardas 2010: 120(. ایــن حــزب بالفاصلــه 

 .(Bank برنامــه ای را اجرایــی کــرد کــه به »نولیبرالیســم پــس از اجماع واشــینگتن« معــروف اســت

ــود  ــرداز خ ــا نظریه پ ــزب ب ــن ح ــه ای ــی ک ــن کارهای ــی از مهم تری (Karadag, 2012 & یک
احمــد داود اوغلــو انجــام داد، تعریــف ســند چشــم انداز تــا ســال2003 و تــالش بــرای قرارگرفتــن 

ترکیــه در ردۀ 10 اقتصــاد برتــر جهــان بــود. حــزب حاکــم همچنیــن هویــت ترکیــه را مجموعــه ای 

هم ســاز بــا هویت هــای غربــی، شــرقی، شــمال و جنــوب تعریــف جدیــد کــرده اســت. به طــور 
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کلــی اصــول سیاســت خارجــی ترکیــه را به ویــژه در دو دهــۀ اخیــر می تــوان سیاســتی چندبعــدی و 

متــوازن، بــا اولویــت منافــع اقتصــادی و فعال شــدن دیپلماســی اقتصــادی به ویــژه در بخــش انــرژی 

و انتقــال خطــوط لولــه از خــاک ترکیــه و برخــوردار از قــدرت نــرم و دیپلماســی فرهنگــی دانســت 

 (Falahatpishe & Assadi, .2016: 44-45) مهم تریــن کنش هــای رفتــاری حــزب عدالــت 
و توســعه در عرصــۀ سیاســت خارجــی در جــدول 2 نشــان داده شــده اســت.

جدول 2: الگوهای حاکم بر سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در مناطق مختلف

الگویحاکمبرسیاستخارجیکشورهاومناطق

سیاست همکاری اقتصادی در کنار همکاری و تنش سیاسیخاورمیانه

نگاه راهبردی بر مبنای صلح متقابلاتحادیۀ اروپا

روابط بر پایۀ درک مشترک و تحت تأثیر شرایط نوینایاالت متحده

حضور حداکثری بر پایۀ همبستگی فرهنگیآسیای مرکزی

دیالکتیک همکاری و رقابتروسیه

Source: Omidi & Ghalamkari, 2019: 3

ــۀ هفدهــم  ــه از رتب ــرار اســت، ترکی ــا ســال 2023 ق ــه ت ــردی ترکی ــر ســند چشــم انداز راهب بناب

اقتصــاد جهــان در ســال 2013 بــه 10 اقتصــاد برتــر جهــان بــا تولیــد ناخالص حــدود 2 تریلیــون دالر 

در ســال 2023 برســد و تولیــد ســرانۀ آن بــه 25 هــزار دالر، حجــم صــادرات آن بــه 500 میلیــارد دالر 

و حجــم تجــارت خارجــی آن بــه 1000 میلیــارد دالر برســد کــه در جــدول 3 آمــده اســت.

جدول 3: اهداف اصلی اقتصادی سند چشم انداز ترکیه در مقایسه با وضعیت سال های گذشته

1990200220162023سال

150/6238/4836/72000تولید ناخالص داخلی )میلیارد دالر)

23252940906425000درآمد سرانه )دالر)

12/936142/5500صادرات کاال )میلیارد دالر)

451134031000حجم تجارت خارجی )میلیارد دالر)

Source: World Bank, 2017
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ــش گانه در  ــدام ش ــوط اق ــتفاده از خط ــه اس ــد ک ــان می ده ــوح نش ــه وض ــرد ب ــن راهب ای

ــعه،  ــت و توس ــزب عدال ــردان ح ــط دولت م ــادی توس ــی اقتص ــی و دیپلماس ــت خارج سیاس

ــژه تولیــد ناخالــص ملــی  ــه به وی موجــب بهترشــدن شــاخص های عمــدۀ اقتصــادی در ترکی

ــل  ــه به دلی ــد »ترکی ــتدالل می کن ــردی اس ــق راهب ــت عم ــو در رهیاف ــت. داود اوغل ــده اس ش

ــل  ــن دلی ــه همی ــت«. ب ــردی اس ــق راهب ــژه، دارای عم ــی وی ــی و تاریخ ــت جغرافیای موقعی

ــش  ــزی، نق ــی مرک ــوان قدرت ــرد و به عن ــرار گی ــرد ق ــورهای منحصربه ف ــف کش ــد در ردی بای

رهبــری مناطــق پیرامونــی خــود را بــر عهــده داشــته باشــد و اهمیــت راهبــردی جهانــی بــرای 

ــاندن  ــه صفررس ــت ب ــی »رهیاف ــت دوم، یعن ــای رهیاف ــه پ ــت ک ــد. اینجاس ــب کن ــود کس خ

ــرای  ــه ب ــت، ترکی ــن رهیاف ــر ای ــود؛ بناب ــیده می ش ــان کش ــه می ــایگان« ب ــا همس ــکالت ب مش

اینکــه بتوانــد بــه رهبــر منطقــه ای تبدیــل شــود و اهمیــت راهبــردی بین المللــی بیابــد، بایــد 

ــه  ــای دوطرف ــکالت و اختالف ه ــد و مش ــرار کن ــتانه برق ــط دوس ــود رواب ــایگان خ ــا همس ب

را از میــان بــردارد (Reynolds, .2012:11)  تنــش صفــر بــا کشــورهای همســایه مکمــل 

ــت و توســعه،  ــح در جهــان« در دورۀ حکومــت حــزب عدال ــح در وطــن و صل اصــل »صل

تبییــن و تدویــن شــده بــود.

 البتــه بحــث تنــش صفــر بــا همســایگان، بــه نظریــۀ داود اغلــو بــاز می گــردد و 
ــعه را  ــت و توس ــزب عدال ــه در دورۀ ح ــی ترکی ــت خارج ــه سیاس ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب

ــا 2007 دورۀ ســامان اقتصــادی  ــم: از ســال 2003 ت ــه تقســیم کنی ــه ســه مرحل ــه ب این گون

و سیاســی درون ترکیــه بــود و سیاســت خارجــی هــم بــر ایــن مبنــا شــکل گرفــت. از ســال 

ــی  ــد، ول ــال ش ــایگان دنب ــا همس ــکالت ب ــاندن مش ــت به صفررس ــا 2010 سیاس 2007 ت

ــا  ــی( ترک ه ــون اساس ــدوم قان ــروزی در رفران ــس از پی ــی پ ــد )یعن ــه بع ــال 2010 ب از س

ــوم، ورود  ــۀ س ــتند و در مرحل ــی ندانس ــی کاف ــدت طوالن ــه م ــت دورۀ دوم را ب ــداوم سیاس ت

ــون توجــه سیاســت خارجــی  ــرای مدیریــت آن را در کان ــه منازعــات منطقــه ای و تــالش ب ب

خــود قــرار دادنــد (Akbari Karim Abadi, 2014: 64). از نظــر برخــی از بازیگــران، 

ــت  ــیار اهمی ــه بس ــتانه در ترکی ــط دوس ــت رواب ــات و تقوی ــش منازع ــاد در کاه ــر اقتص تأثی

ــدن و  ــای جهانی ش ــت فرصت ه ــد اس ــز معتق ــان نی ــوت اوزال، اردوغ ــد تورگ دارد. همانن

آزادســازی اقتصــادی بــرای ترکیــه اهمیــت دارد و ســبب شــکل گیری ســرمایة ســبز )ببرهــای 

ــی  ــه و قدرت یاب ــه و قیصری ــد قونی ــهرهایی مانن ــالمی( در ش ــرمایة اس ــان س ــا هم ــی ی آناتول

  .(Ghahremanpour, 2009: 148)اســالم گرایان می شــود



158

5. روابط اقتصادی ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی
ــه نتیجــۀ  ــدار شــدند ک ــی پدی ــی تحــوالت دو دهــة گذشــته، نیروهــای اقتصــادی فعال در پ

ــه،  ــادی ترکی ــکوفایی اقتص ــال های ش ــت. در س ــت مداران اس ــت سیاس ــال ها زحم ــالش س ت

اروپــا و آمریــکا از ایــن کشــور در جایــگاه نمــاد و الگــوی توســعه بــرای دولت هــای 

آســیای مرکــزی یــاد می کردنــد. در همیــن زمینــه ترکیــه در اولیــن اقــدام شــروع بــه 

ــۀ ســرمایه گذاری خارجــی  ــن کشــورها کــرد و زمین ــا ای ــط اقتصــادی خــود ب گســترش رواب

ــن کشــورها فراهــم کــرد. مجمــوع ارزش  ــه ای ــی ب ــی و مال ــا اختصــاص اعتبارهــای پول را ب

اعتبــارات اختصــاص داده شــده در ســال های اولیــۀ فروپاشــی بــه بیــش از 1،5 میلیــارد دالر 

رســیده بــود. در حالــی کــه بــر اســاس گــزارش اوای ســی، در ســال 2019 مجمــوع تجــارت 

ــا ازبکســتان،  ــا قزاقســتان 2،35 میلیــارد دالر، 1،49 میلیــارد دالر ب )واردات و صــادرات( ب

1،4 میلیــارد دالر بــا ترکمنســتان، 351 میلیــون دالر بــا تاجیکســتان و 442 میلیــون دالر بــا 

.)Rahimi & Heydari, 2020( ــت ــوده اس ــتان ب قرقیزس

 در مجمــوع، ترکیــه بــا توجــه بــه اهمیــت ژئواســتراتژیك و ژئواکونومیــك منطقــه، بــا بســیج 

امکانــات خــود در بخــش دولتــی و غیردولتــی سیاســت های خــود را در منطقــه پیشــبرد بــرد. در 

بخــش دولتــی بــا ایجــاد »آژانس همــکاری و توســعۀ ترکیــه« در ســال 1992، مســئولیت پیشــبرد 

ــی و  ــای عمران ــرای طرح ه ــت. اج ــس گذاش ــن آژان ــدۀ ای ــر عه ــادی را ب ــای اقتص همکاری ه

  (Zaraat Peimaــت ــس اس ــف آژان ــی از وظای ــف بخش ــای مختل ــرمایه گذاری در زمینه ه س

ــد  ــی مانن ــددی را در بخش های ــای متع ــرک طرح ه ــرکت های ت  (Kolaei, 2009: .58 & ش
ــه  ــه ب ــت ترکی ــد و دول ــه عهــده گرفتن حمل ونقــل، ارتباطــات، ســاختمان، معــدن، نفــت وگاز ب

ــه  ــت وگاز منطق ــش نف ــا بخ ــرد. ام ــدام ک ــا اق ــی در آن ه ــگاه های ترک ــه ها و دانش ــاد مدرس ایج

ــش  ــن بخ ــا دارد و مهم تری ــر بخش ه ــه دیگ ــبت ب ــتری نس ــادی بیش ــی و اقتص ــت سیاس اهمی

ــه در منطقــۀ آســیای مرکــزی و قفقــاز  ــه اســت. نقــش ترکی اقتصــادی مــورد توجــه دولــت ترکی

ــتقالل  ــل اس ــد در اوای ــت هدفمن ــت، فعالی ــود: نخس ــیم می ش ــه دوره تقس ــه س ــی ب ــور کل به ط

ــد سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی تعریف شــده به منظــور  ــی مانن ــن جمهوری هــا در قالب های ای

ــاف و  ــۀ اکتش ــی در مرحل ــیوم های نفت ــی از کنسرس ــارکت در برخ ــه؛ دوم، مش ــوذ در منطق نف

ــع نفــت وگاز در جمهوری هــای منطقــه؛ ســوم، حضــور جــدی در ایجــاد و  ــرداری از مناب بهره ب

ســاخت خطــوط صادراتــی انــرژی نفــت وگاز منطقــه، به عنــوان کشــوری کــه می خواهــد نقــش 

ــدت و  ــه در میان م ــت وگاز منطق ــوط نف ــور خط ــال و عب ــرزمینی در انتق ــاظ س ــه لح ــی را ب اصل
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درازمــدت عهــده دار شــود. البتــه واضــح اســت ترکیــه در هــر ســه مرحلــه از نظــر تضــاد عملــی و 

رقابــت بــا دو قــدرت هم جــوار منطقــه یعنــی ایــران و روســیه در همــۀ مراحــل، حمایت بی شــائبۀ 

غــرب و آمریــکا را بــا خــود بــه همــراه داشــته اســت، شــاید دلیــل اصلــی موفقیــت آن نیــز همیــن 

. (Zarghani, Ahmadi and Mousavi, 2019: 81-80)ــت ــوده اس ــم ب ــل مه عام

به طــور کلــی هــدف اصلــی سیاســت خارجــی ترکیــه، تأمیــن امنیــت، ثبــات و رفــاه ترکیــه 

در منطقــه و ایجــاد شــرایط الزم بــرای گســترش همکاری هــا و تأمیــن نیــروی انســانی اســت. 

ــت های  ــوب سیاس ــتقالل در چارچ ــای نواس ــه جمهوری ه ــبت ب ــه نس ــی ترکی ــت اصل سیاس

غــرب بــر ایجــاد اصالحــات سیاســی، اقتصــادی، حفــظ ثبــات سیاســی و اقتصــادی، کمــک 

ــه  ــه ب ــرژی منطق ــم ان ــع عظی ــۀ مناب ــل بی وقف ــت از حمل ونق ــازی و حمای ــد دولت س ــه رون ب

بازارهــای بین المللــی و ارائــۀ مســیرهای جایگزیــن در صــورت لــزوم متمرکــز بــوده اســت. در 

مجمــوع، سیاســت جدیــد ترکیــه نســبت بــه منطقــۀ آســیای مرکــزی چنــد ویژگــی اصلــی دارد:

 1. ایجــاد تــوازن روابــط خــود در منطقــه بــا دیگــر قدرت هــای بــزرگ؛ فدراســیون روســیه، 

جمهــوری اســالمی ایــران، چیــن، هند و پاکســتان؛

ــر  ــوب ب ــی مطل ــام حکومت ــا نظ ــوان تنه ــی به عن ــت غیرمذهب ــوی حکوم ــۀ الگ  2. ارائ

ــه؛ ــتی در منطق ــام کمونیس ــینی نظ جانش

ــان )از  ــون ترک زب ــان 200 میلی ــزرگ می ــاد ب ــکیل اتح ــم و تش ــۀ پان ترکیس ــۀ اندیش 3. ارائ

ــا انتهــای شــبه جزیرۀ بالــکان(؛  غــرب چیــن و آســیای مرکــزی ت

4. ایفای نقش پل ارتباطی بین غرب و منطقه؛

5. جلوگیری از گسترش بنیادگرایی اسالمی و تفکر انقالبی در منطقه؛

 (Karimian 6. ارائــۀ کمک هــای اقتصــادی مالــی و فنــی بــرای نفــوذ در کشــورهای منطقــه

.and Karami, 2019: 142)

6. تاریخچۀ سیاست های اقتصادی ترکیه در جمهوری های آسیای مرکزی
6-1. ترکمنستان

به رســمیت  و  ترکمنســتان  اســتقالل  عشــق آباد  به دنبــال  و  آنــکارا  دیپلماتیــک  روابــط 

 شناخته شــدن ایــن کشــور توســط ترکیــه در 29 فوریــه 1992 برقــرار شــد. در حــال حاضــر 
ــوم را در  ــگاه س ــران جای ــیه و ای ــس از روس ــتان پ ــی ترکمنس ــی خارج ــه در بازرگان ترکی

ــور  ــاری 2 کش ــم تج ــزان حج ــت و می ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی ب ــارت خارج تج
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ــه اســت و هــم  ــش یافت ــر افزای ــش از  3 براب ــا ســال 2000  بی در ســال 2011 در مقایســه ب

اکنــون در ایــن کشــور آســیای مرکــزی بــا مشــارکت شــرکت های ترکیــه ای بیــش از 

ــی و  ــاری، صنعت ــرکت های تج ــادی از ش ــداد زی ــت. تع ــرا اس ــال اج ــرح در ح 800  ط

ــه در عرصه هــای مختلــف اقتصــاد ی و اجتماعــی ترکمنســتان  ســاختمانی و آموزشــی ترکی

حضــوری فعــال  دارنــد و پیشــتاز صنعــت ساخت وســاز د ر ایــن کشــور هســتند. د ر ســال 

ــا  ــه ارزش آن ه ــد ک ــا ش ــتان امض ــه ای و ترکمنس ــرکت های ترکی ــن  ش ــان بی 2010، 59 پیم

ــکارا  ــن عشــق آباد و آن ــود. مناســبات اقتصــادی و تجــاری بی ــارد دالر ب ــر 4،3 میلی ــغ ب بال

را کمیســیون مشــترک اقتصــادی پیگیــری می کنــد کــه از ســال 2008  تأســیس شــده 

اســت. بنابــر ســخنان قربــان قلی بــردی محمــداف فقــط در ســال 2010  قراردادهایــی بــه 

ــی در  ــرح و برنامه های ــرای ط ــرای اج ــف ب ــرکت های مختل ــا ش ــارد دالر ب ارزش 4،5 میلی

 .(Fars News Agency, 2012)ــت ــده اس ــا ش ــتان امض ــف ترکمنس ــای مختل عرصه ه

ــا افزایــش نســبت بــه ســال 2009  حجــم تجــارت ترکیــه و ترکمنســتان د ر ســال 2010   ب

ــارد  ــارد د الر رســید کــه 1،5 میلی ــه 1،9 میلی ــز ب ــارد د الر و در ســال 2011 نی ــه 1،5 میلی ب

دالر آن را صــادرات ترکیــه بــه ترکمنســتان تشــکیل مــی داد. ایــن رقــم در ســال 2020 بالــغ 

 .)OEC, 2020( ــت ــارد دالر اس ــر 9 میلی ب

6-2. ازبکستان

ــه رســمیت شــناخت. در ســال   ترکیــه اولیــن کشــوری بــود کــه ازبکســتان را در ســال 1991ب

1992 ســفارت ترکیــه در ازبکســتان و در ســال 1993 ســفارت ازبکســتان در ترکیــه افتتــاح شــد 

ــه  ــور ترکی ــرل رئیس جمه ــلیمان دمی ــال 1996 س ــدار س (Todays Zaman , 2011). در دی
ــب در شــش  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت موافقت نامــۀ دوســتی امضــا کردن ــن دو دول از ازبکســتان بی

ســال بیــش از 30 پروتــکل و موافقت نامــه در زمینه هــای اقتصــادی، تجــارت، تکنولوژیــک، 

توریســم و بهداشــت امضــا شــد. در ســال 2008 بــرای نوســازی و مجهزکــردن ماشــین آالت 

کارخانــۀ نســاجی بخــارا تکــس ازبکســتان، شــرکت تــری ایپلیــک ترکیــه حــدود 141 میلیــون 

ــس از  ــرا پ ــود. زی ــه ب ــد کارخان ــطح تولی ــش س ــدف آن افزای ــه ه ــرد ک ــرمایه گذاری ک دالر س

ــخ  ــن ن ــزار ت ــه، 26 ه ــاف پنب ــن الی ــزار ت ــه  32 ه ــه، روزان ــن کارخان ــزات ای ــازی تجهی نوس

پنبــه ای، 112 میلیــون متــر پارچــۀ خــام و 4 میلیــون و  500 هــزار متــر پارچــه پیراهنــی تولیــد 

ــازی،  ــع اتومبیل س ــکاری در صنای ــاک، هم ــاجی و پوش ــع نس ــر صنای ــالوه ب ــد. ع ــد ش خواه
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ــور  ــکاری دو کش ــای هم ــن زمینه ه ــی از مهم تری ــای مخابرات ــت وگاز، همکاری ه ــال نف انتق

 .)OEC, 2020( بــوده اســت. ایــن رقــم در ســال 2020 بالــغ بــر 1،24 میلیــارد دالر اســت

6-3. قزاقستان

  ترکیــه اولیــن کشــوری بــود کــه اســتقالل قزاقســتان را بــه رســمیت شــناخت. ترک هــا تــا ســال 

2019، در مجمــوع نزدیــک بــه دو میلیــارد دالر به ویــژه در حوزه هــای نفــت، ارتباطــات از راه 

ــرکت های  ــداد ش ــر تع ــد. از نظ ــرمایه گذاری کرده ان ــتان س ــداری قزاقس ــداری و بانک دور، هتل

ــرار دارد. در حــال حاضــر د ر قزاقســتان بیــش از 500  ــۀ اول ق ــه در رتب ــز ترکی ســرمایه گذار نی

ــن تعــداد شــرکت هایی  ــا ســرمایۀ مشــترک دوطــرف اجــرا می شــود. همچنی ــی ب طــرح اجرای

کــه بــا ســرمایۀ خالــص تــرک در قزاقســتان حضــور فعــال دارنــد بــه 200  می رســد. در مقابــل 

ــژه  ــر به وی ــال های اخی ــز در س ــزاق نی ــرکت های ق ــرمایه گذاری ش ــود س ــای موج ــر آماره بناب

ــدود 350  ــت و در ح ــته اس ــمگیری داش ــد چش ــه رش ــم ترکی ــت و توریس ــای نف در حوزه ه

میلیــون دالر تخمیــن زده می شــود (Gholizadeh, 03/07/2012) ارزش مبــادالت تجــاری 

قزاقســتان و ترکیــه در ســال 2011  3 میلیــارد و 300  میلیــون دالر بــود کــه در مقایســه بــا ســال 

2010، 80  درصــد افزایــش داشــت (IRAS, 2012) همچنیــن ترکیــه و قزاقســتان می خواهنــد 

میــزان مبــادالت تجــاری خــود را تــا ســال 2015  بــه 10 میلیــارد دالر برســانند. ایــن رقــم در 

 .)OEC, 2020( ســال 2020 بالــغ بــر 2،4 میلیــارد دالر اســت

6-4. قرقیزستان

 قرقیزســتان به دلیــل مشــکالت مالــی اقتصــادی به ویــژه بعــد از قربــان بیــک باقــی اف  به دنبــال 

ــش  ــان نق ــن می ــه در ای ــود ک ــود ب ــاری خ ــریک تج ــش ش ــی و افزای ــط خارج ــترش رواب گس

ترکیــه اهمیــت زیــادی دارد. ترکیــه نیــز بــا وقــوع دومیــن انقــالب رنگــی در آوریــل 2010 در 

ــت  ــد موق ــت جدی ــه دول ــک باقــی اف بالفاصل ــان بی قرقیزســتان و ســقوط رئیس جمهــور، قرب

ــه  ــت ب ــک بی بازگش ــوان کم ــون دالر به عن ــناخت و 30 میلی ــمیت ش ــه رس ــور را ب ــن کش ای

 (Fars News, ــید ــتان را بخش ــکا ری قرقیزس ــون دالر بده ــدود 51 میلی ــتان داد و ح قرقیزس

ــکلی  ــردی دارد به ش ــت راهب ــه اهمی ــا ترکی ــط ب ــز رواب ــتان نی ــرای قرقیزس (12/05/2011. ب
کــه اتامبــای اف در نخســتین ســفرش بــه ترکیــه توافق نامــه ای را بــرای تأســیس شــورای عالــی 

همکارهــای دو کشــور در زمینــۀ تســهیل در مقــررات روادیــد و حــذف بدهی 51  میلیــون دالری 
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قرقیزســتان امضــا کــرد. اقداماتــی کــه به طــور عمــده بــرای ایجــاد فضــای مشــتری اقتصــادی و 

اعتمادســازی بیــن ترکیــه و قرقیزســتان انجــام شــد. بــه گــزارش رســانه های خبــری ترکیــه، در 

ســفر نخســت اتامبــای اف بــه ترکیــه دولــت ایــن کشــور حــدود 71 میلیــون دالر در طرح هــای 

مختلــف اقتصــادی قرقیزســتان ســرمایه گذاری کــرده اســت. تجــارت ترکیــه و قرقیزســتان در 

 .)OEC, 2020( ــارد دالر اســت ــر 3،87 میلی ــغ ب ســال 2020 بال

ــت و  ــون دالر اس ــش از 150 میلی ــال 2020 بی ــه در س ــتان و ترکی ــاری قرقیزس ــۀ تج مبادل

در آوریــل ســال گذشــته زمــان ســفر اتمبــای اف بــه آنــکارا، اردوغــان اعــالم کــرده بــود کــه در 

پنــج ســال آینــده مبادلــۀ تجــاری 2 کشــور تــا ســقف 1 میلیــارد دالر افزایــش خواهــد یافــت. 

بنابــر اعــالم ســفارت ترکیــه در بیشــکک، در حــال حاضــر شــرکت های مهندســی و عمرانــی 

ــد.  ــرا دارن ــال اج ــتان را در ح ــون دالر قرقرقیزس ــۀ 531 میلی ــا هزین ــرح ب ــور 35 ط ــن کش ای

ــد  ــد تولی ــی مانن ــن در زمینه های ــزی همچنی ــترک ترکی قرقی ــی و مش ــرکت های ترک ــا و ش نهاده

ــی  ــای چرم ــاک، فراورده ه ــوجات، پوش ــاختمانی، منس ــح س ــابه، مصال ــی، نوش ــواد غذای م

ــتند  ــال هس ــی فع ــتوران داری و نانوای ــات رس ــی، خدم ــور بانک ــان، ام ــرم(، مبلم ــت چ )صنع

.)FarsNews, 12/01/2012(

6-5. تاجیکستان

ــد دیگــر جمهوری هــای آســیای مرکــزی در ابعــاد  ــز مانن ــه در جمهــوری تاجیکســتان نی  ترکی

ــی و  ــترک ترک ــۀ مش ــتان 53 کارخان ــال 2019 در تاجیکس ــد. از س ــت می کن ــی فعالی گوناگون

ــس از ســال  ــزوده خواهــد شــد. پ ــر تعــداد آن هــا اف ــز ب ــده نی تاجیکــی فعــال اســت و در آین

2003 به ویــژه، روابــط تجــاری ترکیــه و تاجیکســتان گســترش چشــمگیری داشــت. به  شــکلی 

کــه حجــم تجــارت بیــن دو کشــور از 86  میلیــون دالر در ســال 2005 بــه 1،71 میلیــارد دالر 

 .(International Strategic Research Organization,در ســال 2018 افزایــش یافــت

 (2019  ترکیــه بــه تاجیکســتان در ایجــاد مناطــق آزاد اقتصــادی، ساخت وســاز ایســتگاه های 
ــاخت های  ــاورزی، زیرس ــه کش ــته ب ــای وابس ــترک در بخش ه ــرمایه گذاری مش ــی، س برق آب

توســعه، گردشــگری و مــوارد دیگــر کمــک می کنــد.

7. ارتقای سرمایه گذاری
ــد  ــه و رون ــورت نگرفت ــل ص ــازی کام ــگاه صنعتی س ــت هیچ ــزی، در حقیق ــیای مرک در آس
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ــر  ــل از ه ــه قب ــت. ترکی ــیده اس ــان نرس ــه پای ــه ب ــی در منطق ــوام بوم ــنتی اق ــع س ــول جوام تح

ــال  ــکارا  به دنب ــرد. آن ــرار ک ــزی را برق ــیای مرک ــورهای آس ــا کش ــادی ب ــکاری اقتص ــز هم چی

تضمیــن محیــط تجــاری مطلــوب بــرای بازرگانــان ترکیــه در کشــورهای آســیای مرکــزی اســت. 

شــرکت های ترکیــه ای در منطقــه در حــال اجــرای طرح هایــی در زمینــۀ ساخت وســاز، 

ارتباطــات از راه دور و صنعــت نســاجی هســتند. ســرمایه گذاری ترکیــه فقــط در کشــور 

ــت. ــارد دالر اس ــدود 20 میلی  ح
ً
ــا ــتان تقریب قزاقس

ــرمایه گذاری  ــزان س ــن می ــت همی ــال 2018 گف ــتان در س ــد از ازبکس ــان در بازدی اردوغ

به ویــژه در بخــش انــرژی از ســوی ترکیــه وارد اقتصــاد ازبکســتان خواهــد شــد. بــا ایــن حــال، 

اقتصــاد تنهــا حــوزۀ غالــب در روابــط بیــن ترکیــه و آســیای مرکــزی نیســت. »شــورای تــرک« 

ابــزاری مهــم بــرای همــکاری بیــن آنــکارا و کشــورهای منطقــه اســت. ایــن ســاختار در حــال 

ــتان  ــته، ازبکس ــز گذش ــت. در پایی ــی اس ــۀ بین الملل ــود در عرص ــدار خ ــدرت و اقت ــش ق افزای

33 میلیــون نفــری بــه عضویــت ایــن ســازمان درآمــد. در آینــدۀ نزدیــک عضویــت ترکمنســتان 

ــه در  ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــماری از کارشناس ــود. ش ــی می ش ــز پیش بین ــازمان نی ــن س در ای

ــود.  ــده ب ــز ش ــزی متمرک ــیای مرک ــورهای آس ــا کش ــرک ب ــۀ ت ــاد اتحادی ــه روی ایج ــدا ترکی ابت

ســپس آنــکارا فهمیــد کــه بــرای توســعۀ یکپارچگــی ترکــی از جملــه بــا مشــارکت کشــورهای 

ــۀ  ــکارا از میان ــاز اســت. در نتیجــه، آن ــری نی ــر و کندت ــان در آســیای مرکــزی، کار نرم ت ترک زب

ــه، روابــط اقتصــادی  ــه، نهادهــای چندجانب ــده از تعامــل دوجانب دهــۀ 1990 از ترکیبــی پیچی

و قــدرت نــرم در رابطــه بــا آســیای مرکــزی اســتفاده کــرد. گفتنــی اســت کــه اتــکا بــه هویــت 

قوم شناســی هرگــز از سیاســت ترکیــه در قبــال آســیای مرکــزی محــو نشــده اســت. عــالوه بــر 

ــع  ــد از مواض ــزی نمی توان ــیای مرک ــود در آس ــت خ ــه در سیاس ــه ترکی ــت ک ــد دانس ــن، بای ای

ــد. ــه دارن ــع دیرین ــه مناف ــن منطق ــه در ای ــد ک ــی کن ــی چشم پوش قدرت های

همان طــور کــه پژوهشــگر مشــهور انگلیســی ویلیــام دیــل گفتــه اســت: »بــا فروپاشــی اتحاد  

رکــی داشــت. ایــن انتظارهــا 
ُ
شــوروی، آنــکارا امیدهــای زیــادی بــرای ایجــاد اتحــاد مشــترک ت

بیشــتر مبتنــی بــر روابــط فرهنگــی و ایــن فــرض بــوده اســت کــه احیــای دولــت روســی بعیــد 

به نظــر می رســد. بــا ایــن حــال، در زمــان پوتیــن، روســیه دوبــاره بــه بازیگــری جهانــی تبدیــل 

شــد و بــر ایــن اســاس تأثیــر گســتردۀ خــود را در آســیای مرکــزی بازگردانــد. ویلیــام دیل به شــکل 

ــادی،  ــر اقتص ــه از نظ ــب در منطق ــروی غال ــه نی ــیه ک ــور روس  حض
ً
ــا ــد اساس ــتقیم می گوی مس

نظامــی و سیاســی اســت، مانــع گســترش حضــور ترکیــه در آســیای مرکــزی شــده اســت. عــالوه 
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بــر ایــن، چیــن نیــز در حــال تبدیل شــدن بــه یــک بازیگــر تأثیرگــذار در آســیای مرکــزی اســت. 

ضمــن اینکــه موفقیت هــای خاصــی در زمینــۀ همکاری هــای نظامــی و فنــی کشــورهای آســیای 

ــه ایــن ترتیــب کــه ترکمنســتان یکــی از بزرگ تریــن خریــداران  ــه وجــود دارد. ب ــا ترکی مرکــزی ب

ســالح از ترکیــه اســت. براســاس آمــار مؤسســۀ پژوهش هــای بین المللــی صلــح اســتکهلم، از 

مجمــوع کل ســالح های وارداتــی بــه ترکمنســتان، 36 درصــد از ترکیــه و 27 درصــد از چیــن و 

20 درصــد از روســیه وارد می شــوند. همچنیــن در قزاقســتان مؤسســۀ ســرمایه گذاری مشــترک 

قزاقســتان و ترکیــه1 وجــود دارد کــه محصــوالت الکترونیکــی و الکترونــوری را بــرای ســاختارهای 

  .(Eghtesade Online, 2020)ــد ــد می کن ــتان تولی ــی قزاقس امنیت

8. رشد تجارت مبتنی بر راهبرد توسعۀ صادرات 
ــت:  ــی اس ــل اساس ــن دو عام ــی از ای ــز ناش ــر چی ــش از ه ــادی بی ــعۀ اقتص ــرد توس ــن راهب ای

ــی و نقــش کنشــگران اقتصــادی. سیاســت خارجــی بیشــتر نقــش  سیاســت گذاری های داخل

تســهیل کنندۀ آن را دارد. از دهــۀ 1980 بــه ایــن ســو، بــه مــرور بازیگــران اقتصــادی متعــددی 

ــدا کننــد. در ســال  ــه پی ــد و توانســتند در دو دهــه جــای خــود را در اقتصــاد ترکی شــکل گرفتن

ــور  ــد صادرات مح ــرد رش ــک راهب ــع ی ــود را به نف ــی واردات خ ــرد جایگزین ــه راهب 2001 ترکی

ــود. در  ــاال ب ــۀ ب ــع تعرف ــت موان ــی در پش ــع داخل ــت از صنای ــدف آن حفاظ ــه ه ــرد ک ــا ک ره

ــبکه ای از  ــد و ش ــا ش ــا امض ــۀ اروپ ــا اتحادی ــی«،2 ب ــۀ گمرک ــۀ »اتحادی ــال 1996 توافق نام س

توافق هــای تجــاری آزاد بــرای تحکیــم ایــن انتقــال را گســترش داد. در نتیجــه، رشــد تجــارت 

ــروه  ــی آن در گ ــدن احتمال ــازار آزاد و گنجان ــاد ب ــک اقتص ــه ی ــه ب ــدن ترکی ــه تبدیل  ش ــر ب منج

بازارهــای درحــال ظهــور شــد. ایــن راهبــرد بــر اســاس مفهــوم نظریــة »کشــور تجــاری« بــود 

 . (Rosecrance, 1986: 28) ــی کــرد ــار »ریچــارد روزکرانــس« معرف کــه نخســتین ب

ــش و  ــاری گرای ــور تج ــک کش ــوان ی ــه به عن ــد ترکی ــت جدی ــال 2003 هوی ــن رو، از س از ای

ســمت گیری داشــته اســت کــه در پیونــد بــا توســعۀ اقتصــادی و ادغــام بــا اقتصــاد جهانــی تعریــف 

ــش  ــه دو بخ ــش را ب ــادرات، فعالیت های ــد ص ــرای رش ــز ب ــه نی ــة ترکی ــت. وزارت خارج ــده اس ش

تقســیم کــرد: نخســت، روابــط دو ســویة تجــاری یــا »قــرارداد تعرفــۀ ترجیحــی«3 کــه ظــرف چنــد 

ســال اخیــر بــا بســیاری از دولت هــا از جملــه ایــران فعــال شــده اســت. ایــن روابــط بــا هدایــت 

1. Aselsan Engineering LLP
2. Customs Union
3.. Preferential Tariffs
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ــا نهادهــای فرعــی وزارت خارجــه اســت و به ویــژه مســئول برنامه ریــزی روابــط  ــر ی یکــی از دفات

دوجانبــه بــا یــک منطقــه، کشــور یــا بلــوک اســت. دوم، معاونــت امــور اقتصــادی وزارت خارجــه 

ــت های  ــه در نشس ــاری ترکی ــداف تج ــاری و اه ــة تج ــترده تر دو جانب ــای گس ــه برنامه ه ــه ب ک

چندجانبــه می پــردازد (Sonmez & others, 2007). بــر همیــن اســاس میــزان حجــم تجــارت 

ــر نشــان می دهــد کــه نخســت، حجــم تجــارت  ــا کشــورهای مختلــف در دو دهــۀ اخی ــه ب ترکی

در مناطــق مختلــف رو بــه افزایــش بــوده اســت. دوم، ایــن حجــم در برخــی مناطــق بــا توجــه بــه 

ــگان  ــن نخب ــوده اســت. بنابرای ــت و توســعه بیشــتر ب اهــداف دیپلماســی اقتصــادی حــزب عدال

حــزب عدالــت و توســعه بــه ایــن تفکــر دســت یافته انــد کــه بــرای رســیدن بــه قــدرت منطقــه ای 

بایــد دیپلماســی اقتصــادی چندجانبــه ای را بــا کنشــگران پیرامونــی بــه کار گیرنــد.

جدول 3: افزایش حجم تجارت ترکیه با کشورهای مختلف جهان )بر مبنای میلیون دالر(

ترکیه
200020102020

درصدکلوارداتصادراتدرصدکلوارداتصادراتدرصدکلوارداتصادرات

اتحادیۀ 
اروپا

7/60010/04917/649./4718/45823/32141/779./4859/20187/448146/469./38

5/.75/60414/13019/734/.93/3563/0996/455/.8652/6003/456آمریکا

آسیای 
مرکزی

1/8662/1624/028./113/9987/0811/806./1339/39853/38692/786./24

18/.74/66522/48768/152/.153/5042/4325/936/.2/2163/1265/642خاورمیانه

1/.22/3301/1704/040/.58615441/405/./.9097187اسرائیل

حوزۀ 
پاسفیک

1/2454/2525/497./154/2295/7489/977./118/81223/69432/506./8

6/.15285/6606/188/.255900955/.191373564کرۀ جنوبی

2/.15285/6606/188/.155900955/.147172319چین

2/.13/9132/6136/526/.1430381811/.146233379آفریقا

2/.1816/61339/96456/577/.135/44710/60016/047/.1/9432/9154/858دیگر

100/.100152/469236/545389/014/.10036/05951/55487/613/.14/71522/87137/586کل

Source: Turkish Statistical Institute )2020(
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9. سیاست سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــی، ج ــازه صنعت ــورهای ت ــتر کش ــعۀ بیش ــی توس ــت اصل عل

اســت و ترکیــه نیــز از آن بهــره گرفتــه اســت. در ایــن مــورد، ترکیــه عالقــة زیــادی بــه افزایــش 

ــود در آن  ــاع خ ــرمایه گذاری اتب ــی و س ــروی مل ــی در قلم ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس س

ــرمایه گذاران  ــتر س ــت بیش ــور جذابی ــور به منظ ــن کش ــت. ای ــان داده اس ــا نش ــوی مرزه س

 مســئول همیــن کار اســت. 
ً
خارجــی، روی ســازمانی حســاب بــاز کــرده اســت کــه مســتقیما

ــورهای  ــیاری از کش ــازمان در بس ــن س ــذاری«.1 ای ــرمایه گ ــد س ــتیبانی و رش ــازمان پش »س

ــرمایة  ــا س ــورهای ب ــر کش ــز در دیگ ــعه«2 و نی ــادی و توس ــای اقتص ــازمان همکاری ه »س

به واســطة  و  دارد  فعــال  فــراوان همچــون کشــورهای حاشــیة خلیج فــارس، مشــاوران 

ــی در  ــتقیم خارج ــرمایه گذاری مس ــر س ــت، ب ــه اس ــش گرفت ــه در پی ــی ک ــوی نولیبرال الگ

ــرمایه گذاری  ــذب س ــرای ج ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــته اس ــت گذاش ــر مثب ــه اث ــل ترکی داخ

 تــالش می شــود فرصت هــای داخلــی برجســته شــوند و مقــررات 
ً
مســتقیم خارجــی معمــوال

دســت وپاگیــر حــذف شــوند (Cagaptay, 2014( بــرای نمونــه، ســرمایه گذاری مســتقیم 

خارجــی در ســال 1999 از 800 میلیــون دالر بــه رکــورد 22 میلیــارد دالر در ســال 2009 

 .)Ulgen, 2010( ــید رس

 در ایــن زمینــه، ابتکارهایــی چــون ایجــاد »شــورای عالــی همــکاری راهبــردی« بــا چندیــن 

کشــور همســایه و برقــراری نظــام تعرفــة ترجیحــی بــا ســرزمین های ناشــناخته از آفریقــا گرفتــه 

تــا مشــارکت بلندمــدت اقتصــادی و سیاســی بــا آمریــکای التیــن و شــرق آســیا، زمینــة جــذب 

ــی  ــدت کوتاه ــت در م ــن سیاس ــرد. همی ــم ک ــه را فراه ــوی ترکی ــرمایه به س ــتر س ــه بیش هرچ

ســبب شــد تــا خطــوط هوایــی ترکیــه بــه ششــمین شــرکت هواپیمایــی مســافربری در جهــان 

ــرکت های  ــده »ش ــتة عم ــه دو دس ــه ب ــه ک ــب وکار در ترکی ــاس، کس ــن اس ــر ای ــود. ب ــل ش تبدی

ــی از نظــر  ــق گرفــت. اول ــی« تقســیم می شــوند رون بین المللــی اســتانبول« و »ببرهــای آناتول

ــر سیاســت داشــته اســت و دومــی از  ــادی ب ــر زی ــوده و تأثی ــه ب تاریخــی ســتون اقتصــاد ترکی

یــک ســری شــرکت های کوچــک و متوســط واقــع در قســمت آســیایی ترکیــه تشــکیل شــده کــه 

ــده اند  ــت ش ــال 2009 تقوی ــی از س ــرگردان خارج ــرمایه های س ــذب س ــن ج ــطة همی به واس

.(Omidi, Ali and Armin Ghalamkari, 2019: 316) 

1. Investment Support and Promotion Agency of Turkey (ISPAT)
2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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10. سرمایه های تأثیرگذار در تحکیم سلطۀ ترکیه در آسیای مرکزی
در زمــان حکومــت شــوروی در آســیای مرکــزی، ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی ایــن منطقــه 

انحصــاری و وابســته بــود و روابــط اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی بــه شــدت ضعیــف شــده 

ــوروی،  ــاد  ش ــزی از اتح ــیای مرک ــای آس ــتقالل جمهوری ه ــس از اس ــال های پ ــود. در س ب

وضعیــت اقتصــادی آن هــا بــه قــدری آشــفته بــود کــه نیکوالشــیمولیف، اقتصــاددان شــوروی 

ــزی  ــد آورد. برنامه ری ــت دوام نخواه ــای بی بازگش ــدون کمک ه ــتم ب ــن سیس ــود ای ــد ب معتق

ــوآوری  ــد ن ــورها نتوانن ــن کش ــا ای ــد ت ــبب ش ــوروی س ــاد ش ــز اتح ــیار متمرک ــادی بس اقتص

کننــد و اقتصــاد آن هــا بــر اســاس نظریــۀ مارکسیســتی به هــم متصــل شــد و هــر یــک از ایــن 

کشــورها در یــک زمینــۀ کشــاورزی توســعه یافتنــد و در وضعیــت اســفناکی از توســعۀ صنعتــی 

قــرار گرفتنــد.

ــره ای  ــالمی، چه ــی اس ــه دور از بنیادگرای ــود ب ــت خ ــۀ حاکمی ــا ارائ ــت ب ــه می خواس ترکی

نمادیــن بــه ایــن کشــورها نشــان دهــد و از ســوی دیگــر از کمک هــای غــرب بهره منــد شــود. 

از ســال 1992، ترکیــه  به دنبــال اســتفاده از کمک هــای ســازمان های بین المللــی ماننــد 

ســازمان ملــل متحــد، ســازمان همــکاری اقتصــادی )اکــو( ناتــو و منطقــۀ همــکاری اقتصــادی 

ــرۀ  ــه کنگ ــدد. ترکی ــا بپیون ــه آن ه ــزوم ب ــورت ل ــد در ص ــت و می خواه ــوده اس ــیاه ب ــای س دری

ســاالنۀ رهبــران کشــورهای نواســتقالل )بــه اســتثنای تاجیکســتان( را بــا پیشــنهادهای »بــازار 

مشــترک ترکیــه« و ایجــاد »بانــک ســرمایه گذاری واحــد« و »بانــک توســعه« بــرای مســلمانان 

ــادی  ــی اقتص ــرای یکپارچگ ــه ب ــردن زمین ــال فراهم ک ــد و  به دنب ــزار می کن ــزی برگ ــیای مرک آس

  .(Zarghani and others, 2019)ــت ــورها اس ــن کش ای

11. ایجاد تصویر مثبت
در ســال های رونــق اقتصــادی ترکیــه، اروپــا و آمریــکا از ایــن کشــور به عنــوان نمــاد و الگــوی 

ــد. ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی  ــاد می کردن ــرای کشــورهای آســیای مرکــزی ی توســعه ب

ــال 2017 و  ــارد دالر در س ــه 10،886 میلی ــال 2002 ب ــارد دالر در س ــه از 1،082 میلی ترکی

 www.ticaret.gov.tr,( 193،3 میلیــارد دالر در ســال های 2003 تــا 2017 رســیده اســت

ــه 851  ــال 2002 ب ــارد دالر در س ــز از 238 میلی ــه نی ــی ترکی ــص داخل ــد ناخال 2018(. تولی
)World Bank, 2018( ــارد دالر در ســال 2017 رســیده اســت میلی

http://www.ticaret.gov.tr
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12. نتیجه 
توســعه فقــط پیشــران اقتصــادی نمی خواهــد، بلکــه پیشــران نهــادی ممکــن اســت در مــواردی 

مهم تــر از پیشــران اقتصــادی باشــد، نظریــه ای کــه اقتصاددانــان نهادگــرا ارائــه می کننــد. یکــی 

از پیشــران های نهــادی، درپیش  گرفتــن سیاســت خارجــی و دیپلماســی اقتصــادی هم ســو 

ــعه(  ــال توس ــژه در ح ــورها )به وی ــرای کش ــی ب ــای اساس ــی از راهبرده ــت. یک ــعه اس ــا توس ب

ــول  ــم تح ــل پارادای ــد ری ــه می توان ــت ک ــعه گرا اس ــت توس ــت دول ــزار و سیاس ــری از اب بهره گی

ــا ارتبــاط بیــن اقتصــاد داخلــی و خارجــی بــه حرکــت درآورد  صنعتــی و توســعۀ اقتصــادی را ب

ــعه گرا  ــت توس ــرای دول ــددی را ب ــای متع ــوان مؤلفه ه ــد. می ت ــه کن ــازار را کمین ــت ب و شکس

معرفــی کــرد، ولــی بــا درنظرگرفتــن دو بخــش داخلــی و خارجــی ترکیبــی از متغیرهــا به دســت 

ــش  ــن ش ــه، ای ــن زمین ــد. در ای ــی دارن ــاد سیاس ــا اقتص ــط ب ــی مرتب ــتر ماهیت ــه بیش ــد ک می آی

ــد:  ــرح ش ــی مط ــط خارج ــی و محی ــاد داخل ــدۀ اقتص ــاخص های پیونددهن ــوان ش ــه به عن مؤلف

رشــد تجــارت مبتنــی بــر راهبــرد توســعۀ صــادرات، سیاســت جــذب ســرمایه گذاری خارجــی 

و پیمــان کاری خارجــی، توافق هــای تجــارت آزاد و ترجیحــی، رابطــۀ هماهنــگ بــا همــه، تعامــل 

ــر مثبــت. دولــت حــزب عدالــت و  ــا نهادهــای اقتصــادی بین المللــی و ایجــاد تصوی مثبــت ب

ــن  ــت و بی ــرار داده اس ــی ق ــت خارج ــتور کار سیاس ــاخص های را در دس ــن ش ــه  ای ــعه ترکی توس

ــرار  آن هــا و نهادهــای داخلــی )اعــم از پارلمــان و گروه هــای سیاســی و اقتصــادی( تعامــل برق

ــران  ــد تحلیلگ ــعه، از دی ــت و توس ــزب عدال ــه در دوران ح ــادی ترکی ــی اقتص ــد. دیپلماس می کن

ــعۀ  ــان دهندۀ توس ــت و نش ــده اس ــذاری ش ــه، نام گ ــاد ترکی ــی« اقتص ــر طالی ــادی »عص اقتص

ــد  ــادی مانن ــاخص های اقتص ــرا ش ــت؛ زی ــوده اس ــور ب ــن کش ــوب ای ــبت مطل ــادی به نس اقتص

ــرمایه گذاری های  ــش س ــکاری و افزای ــرخ بی ــش ن ــورم، کاه ــش ت ــد، کاه ــرخ رش ــش ن افزای

مســتقیم خارجــی را نشــان می دهــد. حــزب عدالــت و توســعه توانســت بیــن اقتصــاد داخلــی 

ــد. ــاد کن ــل ایج ــی تعام ــازمان های بین الملل ــا و س ــه و نهاده ترکی
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