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 چکیده 

گذاران این کشور  باعث شده است تا مقامات و سیاست  2018تا    2001تحوالت ترکیه از سال  

بحران از  متالطمی  دوران  در  را  می خود  تورم  انباشت  و  رکود  اقتصادی،  در های  سعی    دیدند، 

های اصلی دیپلماسی ترکیه از بازبینی اصول کمالیست در ترکیه داشته باشند. بر همین اساس پایه

غرب راهبرد  به  یک  آفریقا  و  یافت  تغییر  اقتصاد  پایه  بر  سیال  دیپلماسی  راهبرد  یک  به  گرایانه 

دیپلماسی  اکنون  شد.  بدل  کشور  این  اقتصادی  دیپلماسی  سیاست  از  الینفکی  بخش  عنوان 

ادی ترکیه در آفریقا را می توان به عنوان یک ابزار و یا یک هدف در سیاست خارجی این  اقتص

کشور مورد توجه قرار داد. سؤال اصلی این مقاله این است که اهداف، راهبرد و نتایج اولویت  

یافتن دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ترکیه در آفریقا چیست ؟ در پاسخ به این سؤال  

به    اصلی  فرضیه احتیاج  خود،  راهبردی  عمق  افزایش  برای  ترکیه  که  است  این  حاضر  نوشتار 

سیاست خارجی عملگرایانه در حوزه محیط پیرامونی خود دارد. لذا نگاه عملگرایانه به سیاست 

خارجی باعث می شود تا این کشور، آفریقا را به عنوان پایگاه اصلی سیاست پراگماتیسم خود به  

اله به دنبال آن است که عملکرد اقتصادی ترکیه در آفریقا در دوران پس از حساب آورد. این مق

روش  گیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  اردوغان  رهبری  به  توسعه  و  عدالت  حزب  آمدن  کار  روی 

 پژوهش این مقاله با توجه به ماهیت آن، تبیینی است.
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 مقدمه. 1

 سیاستتت   یک  خود،  خارجی  سیاست   در  نظر  تجدید  و  شرق  بلوک   فروپاشی  از  بعد  ترکیه

 و  منطقه  قدرت  اول  رتبه  به  را  خود  تا  بود  آن  پی  در  و  گرفت   پیش  در  را  واقعگرا  و  فعال

 بستتیاری  شتترایط  داشتتتن  مستتتلزم  ترکیه  هدف   این  اما.  برساند  اسالم  جهان  برای  الگویی

 اقتصتتادی،  فرهنگتتی،  جملتته  از  دیگتتر  هتتای  جنبتته  از  باید  نظامی  قدرت  بر   عالوه  ؛است 

 ایتتن  از.    باشتتد  داشتتته  قرار  باالیی  سطح  در  نیز  علمی  و  جمعیتی  جغرافیای  ایدئولوژیک،

 انتخاب  مسیر  این  در  ترکیه  اقتصادی  های  کاستی  رفع  برای  محلی  عنوان  به  آفریقا  دیدگاه

 .شد

 یتتک  بتتا  توستتعه  و  عتتدالت   حزب  رسیدن  قدرت  به  با  آفریقا  در  ترکیه  اقتصادی  سیاست  

 میتتزان  کشور  این  تا  شد  باعث   آفریقا  به  آنکارا  دیدگاه  تغییر.  شد  رو  به  رو  راهبردی  تغییر

 افزایش  برای  ترکیه  تالش.  دهد  افزایش  شدت  به  قاره  این  در  را  خود  های  گذاریسرمایه

 در  کشور  این  صادرات  درصد  7  تا  شد  سبب   آفریقایی  کشورهای  با  خود  روابط  توسعه  و

 و  ترکیتته  میتتان  روابط  توسعه   دیگر،  طرف  از  کند.  پیدا  اختصاص  قاره  این  به  2017  سال

 نمونه  یک  عنوان  به  قاره  این  در  ترکیه  اقتصادی  یتوسعه  مدل  بررسی  تا  شد  باعث   آفریقا

 رستتیبر  در  ستتعی  نوشتتتار  ایتتن  در  متتا  لذا.  شود  واقع  توجه  مورد  موفق  "تقریبا  توسعه  از

 ختتواهیم  آفریقتتا  بتتا  خود  اقتصادی  روابط  گسترش  برای  ترکیه  راهبردهای  و  ابزار  اهداف،

 یتتافتن  اولویتتت   نتتتایج  و  راهبتترد  اهتتداف،  کتته  استتت   ایتتن  مقاله  این  اصلی  سؤال  .داشت 

 ستتؤال  این  به  پاسخ  در  چیست ؟  آفریقا  در  ترکیه  خارجی  سیاست   در  اقتصادی  دیپلماسی

 می پردازیم  حاضر  نوشتار  اصلی  وصیفی به بررسی فرضیهت  -با دیدگاه و رویکرد تحلیلی

 در  عملگرایانتته  ختتارجی  سیاستتت   بتته  احتیاج  خود  راهبردی  عمق  افزایش  برای  ترکیه  که

 متتی باعتتث  ختتارجی سیاست  به عملگرایانه  نگاه  لذا.  دارد  آفریقایی-عثمانی  تمدنی  حوزه

 حستتاب  بتته  ختتود  اتیستتمپراگم  مهم سیاست   پایگاه  عنوان  به  را  آفریقا  کشور،  این  تا  شود

 از  پتتس  دوران  در  آفریقا  در  ترکیه  اقتصادی  عملکرد  که  است   آن  دنبال  به  مقاله  این.  آورد

دهتتد. متتا در ایتتن   قتترار  ارزیتتابی  متتورد  حزب عتتدالت و توستتعه را نیتتز  آمدن  کار  روی

چارچوب سعی خواهیم کرد با استفاده از اطالعات موجود به متتدلهایی بتترای دیپلماستتی 

 یه در آفریقا بپردازیم.اقتصادی ترک 
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 پیشینه پژوهش -1-1

دیپلماسی اقتصادی ترکیه در دو دهه گذشته به عنوان یکی از موضتتوعات جتتذاب بتترای 

پژوهشگران عرصه اقتصاد سیاسی به شمار می رود. در این مستتیر کتتتاب هتتا و مقتتاالت 

ی بسیاری نگاشته شده است که ما به برخی از آن ها به عنوان پیشتتینه پتتزوهش اشتتاره متت 

کنیم. منابع مورد بررسی در پیشینه پژوهش به طو مختصر در جتتدول لیتتل قتترار گرفتتته 

 است.  
R نام نویسنده عنوان 

 سال انتشار 
 خالصه موضوعات

1 Turkish Economic 
Policies and External 
Dependency 

Hasan Saygın 
(2014) 
 انتشارات:
Cambridge 
Scholars 
Publishing 

بحتتران هتتای اقتصتتادی ترکیتته از   این کتاب بابررستتی
بتته بعتتد تتتالش استتت تتتا تحلیلتتی نستتبت بتته 1950

تصتتمیمات اقتصتتادی سیاستتتگذاران و نتیجتته آن در 
 استقالل و وابستگی اقتصادی ترکیه ارائه دهد.

2 Turkey: Economic 
Reform and Accession 
to the European Union 

Bernard M. 
Hoekman 
(2005) 
 انتشارات:
World Bank 
Publications 

در این کتاب به برنامه های اصالحات اقتصادی ترکیتته 
می پردازد و مهمترین سیاست هتتایی کتته ایتتن کشتتور 
برای پیوستن به اتحادیه اروپتتا بایتتد بتته آن بپتتردازد را 

 مورد کنکاش قرار می دهد.
3 Neoliberal Turkey and 

its Discontents 
Fikret Adaman 

(2017)  
 انتشارات: 
Bloomsbury 
Publishing 

نویسنده در این کتاب با نگاه انتقادب به سیاست هتتای 
اقتصادی ترکیه می پردازد و معتقد است این سیاستتت 
ها که رشد باالی تولید ناخالص داخلتتی را بتته همتتراه 

 یداریپا ست،یزطیبر مح هااستیس نیاداشته است اما 
 یبتت مخر ریتتت   زیتت ن هیتت و سالمت بلندمدت اقتصتتاد ترک

کتاب با در نظر گتترفتن دو بختتش   نی. اخواهد داشت
 -و ساخت و ساز  یانرژ -رشد در دهه گذشته   یاصل

خود، به طور گسترده با اقتصتتاد   یبه عنوان تمرکز اصل
 ریتت درگ  اصتترمع   هیتت در ترک  یداریتت و پا  ینابرابر  یاسیس

 ن،یتت معاصتتر د  یهااستتتیبلکتته بتتا س  تیاست. در نها
رچوب توستتعه و طبقتته در چتتا ت،یجنستت  ت،یتت قوم

 شود یم زهیمدرن نییاز باال به پا یاقتصاد
4 Insight Turkey 4/2021 : 

Turkey's Grand 
Strategy 

Vakfı İktisadi 
İşletmesi 

(2021)  

در ایتتن مقالتته ستتعی شتتده استتت تتتا بتته بررستتی 
سیاستگذاری های اقتصادی حتتزب عتتدالت و توستتعه 
ا پرداخته شود و به نقش آن ها در افزایش سهم آنکتتار
در مدیریت جهانی پرداختتته شتتود، در بخشتتی از ایتتن 
مقاله به نقش این سیاست ها در آفریقا اشاره می کند و 
آفریقا را به عنوان نقطه آغاز جهش اقتصادی ترکیتته و 

 استراتژی کالن این کشور بر می شمارد.
5 Turkey’s Political 

Economy in the 21st 

Century 

Emel Parlar Dal 
(2019)  
نتشارات: ا  

انداز اقتصتتاد را در چشتتم  یکتاب تنوع قابل توجه  نای
 .دهتتدینشتتان م  2000در دهه    هیترک  یالمللنیب  یاسیس
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Springer Nature یهتتانیگزیجا  ،یداخلتت   یاقتصتتاد-یاستت یچارچوب س 
کتته چگونتته  نیتت . هتتم اییایتت و گستتترش جغراف  یابزار

و   یداخلتت   یهتتابا چالش  هیمانند ترک  یاقتصاد نوظهور
 ریتت رشتتد اخ  کتتهستتوال    نیو هم ا  دیآیکنار م  یخارج
واقعاً چقدر قابل توجه استتت  یجهان  استیدر س  هیترک
و   یرشد اقتصتتاد  نیجلد همچن  نی. اکندیم  یابیرا ارز
کتته در   یراتییتغ   یرا در راستا  هیترک  یاسیس  یدگرگون

از دوران اجماع واشنگتن تا  دهد،یرخ م یاقتصاد جهان
کتته   دهدیم  حیتوض  یکنون  «یبی»ترک  ایعصر »مخلوط«  

دوران پس از واشتتنگتن و پکتتن را در بتتر   یهایژگیو
و  هیتت ترک استیس یدگیچی. مشارکت کنندگان پردیگیم

 یم  ریرا به تصو  یاسیآن در سطح اقتصاد س  یشکنندگ
 کشند.

6 Turkey And China: 
Political, Economic, 
And Strategic Aspects 
Of The Relationship 

Selcuk 
Colakoglu 

(2021)  
 انتشارات: 
World Scientific 
Publishing 
Company 

و معاصتتر  یخیگتتزارش تتتار کیتت  انگریتت کتتتاب ب نایتت 
 یدر دوره ها  ژهیبه و  ن،یو چ  هیروشنگر از روابط ترک

تحتتوالت   یابیتت در رد  نیو همچنتت   ،یمورد بررستت   هیاول
 یداخلتت   یاستت یس  رات ییتت دو پتتس از تغ   نیتت ا  نیب  ینهاد
 یچگتتونگ  نیو چتت   هیتت ترک  ن،یتت بر ا  است. عالوه  هیترک

مستتائل   درا در متتور  گریکتتدیدو کشور به    نیواکنش ا
 یها  استیو س  وانیبا تا  هیحساس از جمله روابط ترک

 دهند. یترک پوشش م یغورهایدر قبال او نیچ
7 Turkey in Africa Elem Eyrice 

Tepeciklioğlu 
(2021)  

 انتشارات:
Taylor & Francis 

از روابتتط   یجتتامع و چنتتد رشتتته ا  یلیکتاب تحل  نای
نویستتنده در ایتتن کتتتاب   دهد.  یارائه م  قایو آفر  هیترک
 قتتا،یآفر-هیتت روابط ترک یداریدر مورد پا  یانتقاد  لیتحل
کنتتد تتتا  یقتتدرت رو بتته رشتتد استتتفاده متت  ات یتت از ادب
 استتتیس  ینظتتر  تیتت و موقع   یمفهتتوم ستتاز  یچگونگ
 ابعاد یکند. با حرکت از بررس  یرا بررس  هیترک  یخارج

بتتا تمرکتتز بتتر  قتتایدر آفر هیتت ترک استتتیچندجانبتته س
 یکمتتک هتتا ،یعمتتوم  یپلماستت یقدرت نرم د  یابزارها

 ،  یپلماسیو د  یمذهب  یها  تیبشردوستانه/توسعه، فعال
از جمله روابتتط   هیترک  استیس  یو نظام  یابعاد اقتصاد

 یها، همکتتار  وهیکند. ش  یرا روشن م  یتجار  ،یتجار
ین روش های ترکیه مهمتر و گفتمان حفظ صلح  یتیامن

 برای افزایش نفول خود در آفریقا است.
8 Turkey in Africa: 

Where Economic 
Diplomacy Meets 
Islamic Appeal 

A. Paolo 
(2015) 
 انتشارات:
African Studies 
Centre 

آنچه در ایتتن مقالتته بتته آن اشتتاره شتتده استتت، ایجتتاد 
چتتارچوب سیستتتماتیک بتترای ا رگتتذاری دیپلماستتی 

تصادی با کشورهای آفریقتتایی استتت. در ایتتن میتتان اق
استفاده از چهره اسالمی دولت ترکیتته در آفریقتتا دیتتد 
تازه ای به این مقاله داده است. نویسنده سعی دارد تتتا 
نقش استتالم را در دیپلماستتی اقتصتتادی تتترک هتتا در 

 آفریقا مورد واکاوی قرار دهد.
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9 ECONOMIC 
DIPLOMACY OF 
TURKEY 

BATUHAN 
KURTARAN  
 (2020) 
A THESIS 
SUBMITTED 
TO 
THE 
GRADUATE 
SCHOOL OF 
SOCIAL 
SCIENCES 
OF 
MIDDLE EAST 
TECHNICAL 
UNIVERSITY 
 
 

 یاقتصتتاد  یپلماسینامه روشن کردن د  انیپا  نیهدف ا
 یتریناست. اصل 2000در دهه  هیترک

 یپلماستت یاستتت کتته راهبتترد د  نیتت ا  پایان نامه  استدالل
 مربوطه نهیزمدر  هیترک یاقتصاد
از قرار گرفته است.  یچند بعد  یاقتصاد خارج  بر پایه  
استتت کتته   نیتت ا  نامتتهانیپا  نیتت ا  یدیکل  یهاافتهیجمله  

 االت یتت ا  یتحتتت رهبتتر  یالمللتت نینظتتم ب  یکاهش نسب
مواجتته کتترده  یختتارج ریتت متغ  کیتت را با   هیمتحده، ترک
و   یجهتتان  رات ییتت نخبگتتان حتتاکم از تغ   درکاست که  
در روابتتط   ه تجتتاری تتترک هتتا  جامعتت   ندهیدخالت فزا
 هستند یداخل یرهایمتغ  هیترک یخارج یاقتصاد
  .شده است لینامه از پنج فصل تشک انیپا این 

 یابعتتتتاد و دستتتتتاوردها 10
 هیتت ترک  یاقتصتتاد  یپلماسید

 2013تا   2003 یهادر سال

 ،یرزائیمنویسندگان:  
زاده  ؛ عبتتاس  جالل 

؛   یمهتتد  ،یفتح آباد
بابتتالو،   یعل  یصدر
 ادیص

 نشریه: 
و   یاستت یس  قات یتحق
 یالملل نیب

1393 

 دنیبتته قتتدرت رستت نویسنده در این مقاله معتقد است  
 هتتای شتتاخص رتغییتت  موجب  عه گراتوس  استمدارانیس

 یشده است. بررس  هیترک  یو اقتصاد  یاسیس  یتوسعه
کتته دولتتت   یدهتتدکشتتور نشتتان م  نیتت روند تحوالت ا
 نیتت حتتزب عتتدالت و توستتعه در ا  یاسالمگرا با رهبر

موانتتع توستتعه و رشتتد  یشتتور توانستتته استتت برختت ک
گتتذار   یدوره  کیش رو بردارد و در  یرا از پ  یاقتصاد

ادامتته دهتتد.  یافتگیتت   حرکت خود را به سمت توسعه
 دیتت رشتتد تول یبرا یزری برنامه نهیزم نیعامل مهم در ا

بر اساس صتتادرات بتته ختتارج از کشتتور بتتوده   یداخل
 اب یتت ل بازاردولت بتته عنتتوان عامتت   نهیزم  نیاست. در ا

عمل کرده است و بر طبق هتتدف   یدیتول  عیصنا  یبرا
را در  یفعتتال  یاقتصتتاد  یپلماستت یخود توانسته استتت د

 یپلماستت یببتترد. ابعتتاد د شیسطح جهان و منطقه بتته پتت 
 گان،یحل مشتتکالت بتتا همستتا  هیبر پا  هیترک  یاقتصاد
بتته   ییارائتته راهنمتتا  ،یاز نخبگتتان اقتصتتاد  یریبهره گ
ر فعتتال و متتو ر در و حضتتو یخصوصتت  یشتترکتها
های   افتهی.  ردقرار دا  المللینیب  یاقتصاد  هایسازمان
 نیتت در ا  یاقتصتتاد  یپلماستت یکه د  دهدینشان م  مقاله  

ختترد و   هتتایدوره باعث بهبود قابل مالحظه شاخص
 کشور شده است. نیدر ا یکالن توسعه اقتصاد

در  دیتت جد یتتیمنطقتته گرا 11
پس   هیترک  یخارج  استیس

بتتر   دیتت ت ک  از جنگ سرد )با
و  یفرهنگتت  یمؤلفتته هتتا

 (یاقتصاد
 

محمتتتد  ،یکوشتتتک
صتتتتتتتتتتتتتادق ؛ 
 ،یرنجبرمحمتتتتتتد

 ؛ یمصطف
 یپژوهشتتهانشتتریه: 

 یاسیس
(1394) 

در این مقاله با اشاره به راهبرد نگرش به شتترق ترکیتته 
 یختتارج  استتتیس  یاصتتل  یژگیونویسندگان معتقدند،  

و به   یرامونیپس از جنگ سرد توجه به مناطق پ  هیترک
در حال کشتت    هی. ترکباشدیم  یاسالم  یهاکشور  ژهیو

بتتا آن هتتا دارد.  یادیتت ز یاست که قرابتتت هتتا  یمناطق
 خیو تتتار  نیتت د  لیتت از قب  یمشترکات فرهنگ  ریتحت تا 

 هیستترما  یمنتتاطق بتترا  نیا  لیپتانس  نیمشترک و همچن
 یخارج  استیس  هیترک  ،یو کسب سود اقتصاد  یگذار
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در   یرگتتذاریحضتتور و تا   شیخود را در جهتتت افتتزا
نمتتوده استتت . مستتلما  یزیتت ریپ اشیتت رامونیمنتتاطق پ

 یریتت جهتتت گ  رییتت بتتر تغ   زیتت ن  هیتت ترک  یتحوالت داخلتت 
گذاشتتته   یعمتتده ا  ریکشتتور تتتا   نیا  یخارج  استیس

 یارائتته شتتده از ستتو  یهتتا  دهیتت است . عدم تناستتب ا
عوامتتل   ریو تتتا   هیتت متتردم ترک  یبوم  تیهو  اآتاتورک ب
 باعث شد تتتا پتتس رانیا یچون انقالب اسالم  یخارج

ستتهم از  نیشتتتریاز جنگ ستترد احتتزاب استتالم گتترا ب
احزاب در   نیداشته باشند. ا  هیرا در ترک  یاسیقدرت س

بتته ستتمت   هیتت ترک  یخارج  استیس  یریجهت گ  رییتغ 
ر نگرش جدیتتد را د ینقش اصل  ود  یاسالم  یکشورها

 ست.اشته ااقتصادی ترکیه د

 

 اقتصادی دیپلماسی نظری: چارچوب. 2

 مطتتر  شتتدن جهتتانی فرآیند گسترش و سرد جنگ از  پس  وراند  در  اقتصادی  دیپلماسی

 بتتین  فضتتای  در  کتتنش  قدرتمند،  و  کارآمد  نوین،  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  امروزه  و  شد

 اقتصتتادی دیپلماسی گیری شکل اساس.    است   گرفته  قرار  سنتی  دیپلماسی  برابر  در  الملل

 منتتافع تتت مین و  گتتذاری  ستتت سیا  اهداف  تحقق  برای  سنتی  دیپلماسی  کاستیهای  بر  مبتنی

چنتتد  و فزاینتتده تعتتامالت چتتارچوب در الملتتل بین عرصه  غیر دولتی  و  دولتی  بازیگران

 و  طراحتتان  منتتافع  تتت مین  بتترای  ابتتزاری    دیپلماستتی  بنابراین  است.  جهانی  اقتصاد  وجهی

(. 50: 1386  شتتفایی،  موستتوی)  استتت   شدن  جهانی  عصر  در  غیردولتی  و  دولتی  بازیگران

 تتت مین دنبتتال بتته و می پتتردازد اقتصادی کالن سیاست  موضوعات  به  اقتصادی  دیپلماسی

 غتتذایی،  امنیتتت   اقتصتتادی،   بتتات  قبیل  از  مسائلی.  است   کشور  ای  توسعه  منافع  و  اهداف

 آمتتوزش، جامعتته، ستتالمت  و بهداشتتت  زیست، محیط حفظ فقر، با  مبارزه  مسکن،  ت مین

 از گرایتتی  منطقتته  و  رقابتتت   قتتانون  صنعتی،  های  سیاست   گذاری،  سرمایه  ،آفرینی  اشتغال

 اقتصادی  دیپلماسی  در واقع.   است   اقتصادی  دیپلماسی  توجه  مورد  که  هستند  هایی  مقوله

 و  داخلتتی  گیتتری  تصتتمیم  شتتدن،  جهتتانی  از  ناشی  نوظهور  های  چالش  به  پاسخی  جدید

 .است   درگیر بازیگران همه  بین  فزاینده  همکاریهای

 و  دولت   بین  اقتصادی  روابط  مدیریت   به  اقتصادی  ران دیپلماسیصاحب نظ  برخی  نظر  از

  متتی شتتود.  هتتدایت   غیرحکومتی  عوامل  یا  دولت   توسط  که  می شود  گفته  بازیگران  دیگر
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 وصل  بیرون  جهان  به  را  خود  کشورها  آن،  طریق  از  که  فرآیندی است   اقتصادی  دیپلماسی

 ستترمایه  تجتتارت،  شتتامل  کتته  هتتایی  لیتتت فعا  زمینه  در  را  خودشان  ملی  منافع  تا  می کنند

 دو جانبتته، ابعتتاد در نستتبی مزیت  از که اقتصادی سودآور مبادالت اشکال سایر  و  گذاری

 دیپلماستتی  اصتتطال   تعریتت   در.  برسانند  حداکثر  به  برخوردارند،  چندجانبه  و  ای  منطقه

 افتتزایش  ویر  بتتر  که  می شود  اطالق  دیپلماتیکی  رسمی  اقدامات  به  گفت،  باید  اقتصادی

 ت کیتتد  المللتتی  بتتین  اقتصادی  های  سازمان  در  شرکت   و  خارجی  سرمایه  جذب  صادرات،

 در کشتتور اقتصادی منافع کننده ت مین که می شود شامل را هایی  فعالیت   و در واقع  دارند

 مهتتم از یکی اقتصادی دیپلماسی بنابراین(. Baranay,2 :2009 )است  المللی بین سطح

 دولتتت   یتتک  مقاصد  و  ها  ضع   ،  توان  فهم  برای  مناسب   و  ارزشمند  یها  شاخص  ترین

 منتتافع اقتصتتادی دیپلماسی(. Sklias,2012 : 288)  است  توسعه درحال یا یافته توسعه

 هتتدف. می دهتتد گسترش  جهانی  اقتصاد  در  و  کشور  از  خارج  در  را  دولت   یک  اقتصادی

 آن  اصتتلی  کتتارکرد  و  استتت   لتتیم  اقتصتتاد  توستتعه  بتته  کمتتک  ،اقتصادی  دیپلماسی  عمده

 یتتا  اقتصتتادی  ابزارهای  با  خواه  است؛  دیپلماتیک  معیارهای  با  اقتصادی  اهداف  جستجوی

 دیپلماستتی یتتک ترستتیم کتته داشت  توجه باید رو، این از(. Ploae, 2010) غیر اقتصادی

 منطتتق درک  و ستتو  یتتک از ملی توسعه های اولویت  گرفتن نظر در  بدون  موفق  اقتصادی

 بتته اقتصادی دیپلماسی گفت  می توان همچنین.  می رسد نظر به بعید  بسیار  ،جهانی  ربازا

 ،وجتتود این با .است  آنارشیک المللی بین نظام در دولت  یک  اقتصادی  امنیت   ت مین  دنبال

در   کشتتورهای  بتترای  ویتتژه  به  ،اقتصادی  دیپلماسی  اهداف  و  ها  اولویت   ترین  مهم  میتوان

 ختتارجی، گذاری  سرمایه  جذب  ،تجاری  و کار  کسب   فضای  تسهیل  شامل  را  توسعه  حال

 . دانست  علم  و  فناوری به  دستیابی و  کشور تصویر  بهبود  گردشگری،

 

 اقتصادی دیپلماسی سطوح. 2-1

 در  مختلفتتی  ستتطو   در  اگرچتته  اقتصتتادی،  دیپلماستتی  اصلی  بازیگران  عنوان  به  کشورها

 ختتارجی و داخلی سطح دو در  را  آن  کلی  بندی  قسیمت  یک  در  می توان  اما  ،هستند  تکاپو 

 . داد قرار  تحلیل مورد
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  داخلی . سطوح2-1-1

 دیپلماستتی در درگیتتر داخلتتی بتتازیگران سطح و  نوع  به  اقتصادی  دیپلماسی  داخلی  سطح

 دو  چتتارچوب  در  متتی تتتوان  را  داخلتتی  سطح  در  درگیر  بازیگران.  است   مربوط  اقتصادی

 اگرچتته  فتتردی  ستتطح  در  درگیتتر،  بتتازیگران.  داد  قرار  بررسی  مورد  نهادی  و  فردی  سطح

 را  آنهتتا  می توان  کالن  بندی  تقسیم  یک  در  اما  می شوند،  افراد  از  ای  گسترده  طی   شامل

 جمهتتور،  رئتتیس  کشتتور،  رهبتتر)  سیاستتی  نظتتام  بتتاالی  سطو   -1:  داد  جای  گروه  دو  در

 .تتتر  پایین  سطح  دیپلماتیک  نمایندگان  و  سفرا  -2  ؛(پارلمان  اعضای  و  وزرا  وزیر،  نخست 

 هتتای  مؤلفه  در  اقتصاد  اهمیت   به  توجه  با  ،اقتصادی  دیپلماسی  عرصه  در  موفق  کشورهای

 در  گشتتایش  راستتتای  در  را  رهبتتران  دیپلماتیتتک  های  تالش  کارکرد  "معموال  ملی  قدرت

 می کنند  تعری   جاریت  رایزنان  و  اقتصادی  نمایندگان  دیپلماتیک-فنی  رایزنی های  مسیر

 ایتتن  اگرچه  بنابراین،.  شود  منجر  عرصه  این  در  ملی  منافع  ت مین  به  ها  تالش  این  برایند  تا

 در می توانند کشورهایی که داشت  توجه  باید  اما  است،  شده  مطر   صورت  بدین  تفکیک

 بتتین عرصتته در اقتصتتادی منتتافع پیشتتبرد بتترای سیاسی  های  ظرفیت   از  گیری  بهره  زمینه

. کننتتد  عمل  یکدیگر  تکمیل  در  و  منسجم  صورت  به  سطح  دو  این  که  باشند  موفق  یالملل

 در  ستتازمانی  و  نهتتادی  سطح  به  توجه  آن،  از  تر  اهمیت   با  شاید  و  فردی  سطو   بر  عالوه

 اقتصتتادی  دیپلماستتی  کتتالن  هتتدف  که  آنجا  از.  است   تجاری  و  اقتصادی  دیپلماسی  زمینه

 اهتتداف  خرده  در  اولویت   تعیین  است،  ملی  قتصادا  توسعه  و  ملی  قدرت  افزایش  به  کمک

 در.  استتت   برخوردار  زیادی  اهمیت   از  متولی  های  سازمان  و  نهادها  تعیین  اساس  این  بر  و

 مواجتته درگیتتر نهادهتتای و هتتا ستتازمان تعتتدد و تکثر با نهادی سطح اخیر، در های  سال

 بتته فرامتترزی متتورا پیگیتتری زمینتته در خارجه امور وزارت انحصار که  طوری  به  هستیم؛

 و هتتا وزارتخانتته دولتتتی ستتطح در ایتتن بر عالوه. است  شده کشیده  چالش  به  طورجدی

 المللتتی  بین  مسائل  پیگیری  در  خارجه  امور  وزارت  شریک  را  خود  متعددی  های  سازمان

غیتتر   نهادهای  نقش  شدن  جدی  باعث   نیز  نوین  تحوالت  که  است   حالی  در  این.  می دانند

 اقتصتتادی  کنشتتگران  همچتتون  بتتازیگرانی.  است   شده  کشورها  پلماسیدی  زمینه  در  دولتی

 هتتای  ستتازمان  زیستتت،  محتتیط  حتتامی  های  گروه  و  بشری  حقوق  های  گروه  خصوصی،

 .ت  یرگذارند  کشورها  دیپلماسی در... و  غیردولتی
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 خارجی سطوح .2-1-2

 لماستتیدیپ  چتتارچوب  در  کشورها  اقتصادی  منافع  ارتقای  برای  تالش  خارجی،  عرصه  در

. داد  قتترار  توجتته  مورد  چندجانبه  و  ای  منطقه  دوجانبه،  سطح  سه  در  می توان  را  اقتصادی

. می گیرد  بر  در  را  کشورها  المللی  بین  مناسبات  اعظم  بخش  دو جانبه  اقتصادی  دیپلماسی

 حتتال  در  ای  فزاینتتده  شتتکل  بتته  اقتصادی  دیپلماسی  ای  منطقه  سطح  اهمیت   میان،  این  در

 آزاد  بازارهتتای  بتترای  تتتری  سریع  مسیر  ای  منطقه  اقتصادی  قراردادهای  چون.  است   رشد

 کشتتورها از گروهتتی میتتان در ملی منافع راستای  در  اقتصادی  آزادسازی  "معموال  و  است 

 پیگیتتری  دیگتتر،  ستتوی  از.  متتی گیتترد  قتترار  پتتذیرش  مورد  تر  آسان  خاص،  ای  منطقه  در

 تجتتارت  ستتازمان  مثل  هایی  انسازم  چارچوب  در  "معموال  چندجانبه  اقتصادی  دیپلماسی

 .می دهد رخ  جهانی  بانک و پول المللی  بین صندوق  جهانی،

 

 اقتصادی دیپلماسی  های مؤلفه. 2-2

 تعریتت  متتورد اینگونتته گرایتتی کارکرد مبانی بر را  اقتصادی  دیپلماسی  توان  می  واقع  در 

 در  هتتم  و  روشتتها  مورد  در  هم)  اقدامات  از  ای  مجموعه  اقتصادی،  دیپلماسی  که  داد  قرار

 متترزی  بتترون  اقتصتتادی  فعالیتهای  با  که  است (  المللی  بین  گیری  تصمیم  فرآیندهای  مورد

 اقتصتتادی فعالیتهتتای  ایتتن.  دارد  ارتبتتاط  واقتتع  جهان  در  غیر دولتی  و  دولتی  آفرینان  نقش

متتی ... و مهتتاجرت اعانتته، و کمک دادن،  قرض  واردات،  صادرات،  گذاری،  سرمایه  شامل

 :عنصر زیراست  سه  دولتها دارای سطح در  اقتصادی دیپلماسی معمول،  طور به. شوند

 و  گذاری  سرمایه  ا ربخشی  و  ارتقا  منظور  به  سیاسی  روابط  و  ت  یرگذاری  از  استفاده •

 کتتاهش و  بازار  شکستهای  تبیین  بازارها،  عملکرد  بهبود  دوجانبه:  المللی  بین  تجارت

 رایتتج، طتتور به(. یت مالک حقوق شامل)مرزی   برون  معامالت  ریسکهای  و  ها  هزینه

 و  تجتتاری  گتتذاری هتتای  سیاستتت   از  متشتتکل  اقتصادی  دیپلماسی  از  زیرشاخه  این

 با  کشورها  سران  و  رهبران  مالقات  و  دیدار  صادرات،  ارتقای  مانند. )است   بازرگانی

 استتتفاده دوجانبتته اقتصتتادی دیپلماسی اصطال  از اغلب  ما  اینجا  در...(.    و  یکدیگر

 .باشیم داشته داللت  آن به  و کنیم ت کید  رشاخهزی بر این تا کرد  خواهیم



106 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط ، بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط ، 

شماره اول، شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم، بوار  
 
 
 

 درگیتتری  و  نتتزاع  جنگ،  هزینه  افزایش  برای  اقتصادی  روابط  و  دارایی ها  از  استفاده •

 روابتتط داشتن و همکاری ها از حاصل متقابل منافع  تقویت   همچنین  و  کشورها  بین

 ایتتن.  دمی شتتو   اقتصادی  امنیت   افزایش  به  منجر  کار  این  یکدیگر:  با  سیاسی   بات  با

 نامتته تفتتاهم و تجتتارت شامل  هم  و  ساختاری  سیاستگذاریهای  شامل  هم  زیر شاخه

 در سیاستتی اختتتالالت زیتتر شتتاخه، ایتتن در. شود می دوجانبه  گذاری  سرمایه  های

 مقصتتد کشتتور اقتصادی بایکوت و ها تحریم زمان نیز در  گذاری  سرمایه  و  تجارت

 می دهد. رخ

 عرصه  در  سیاسی  -اقتصادی  محیط  و  ت درس  سیاسی  جو   و  شرایط  تقویت   روشهای •

 عنتتوان بتته را  مهتتم  زیرشتتاخه  ایتتن  اهداف:  این  تحقق  و  تسهیل  منظور  به  الملل  بین

 دیپلماستتی.  متتی دهتتد  پوشش  را  چندجانبه  مذاکرات  و  میشناسیم  تجاری  دیپلماسی

 ستتازمان ماننتتد چنتتدملیتی ستتازمانهای  و  نهادهتتا  محدوده  و  قلمرو  در واقع  تجاری،

 اقتصادی  توسعه  و  ها  سازمان همکاری  اروپا و  اتحادیۀ  و  ،(WTO)  جهانی  تجارت

 فهتتم  قابتتل  ختتوبی  بتته  جانبتته  چند  تجاری  مذاکرات  بالقوه  منافع  به طورکلی،.  است 

 .  است 

 کتته دارند وجود نیز دولتی غیر بازیگران اقتصادی، دیپلماسی باب در  دولتها  نقش  کنار  در

 شتتامل مؤلفه  دو  این.  برد  نام  اقتصادی  لماسیدیپ  پنهان  های  پایه  عنوان  به  آنها  از  توان  می

 .هستند  کنندگان مصرف و  کنندگان تولید

. هستند  سازی  جهانی  از  کنونی  مرحله  و  فاز  در  اصلی  آفرینان  نقش  چند ملیتی،  شرکتهای

 گیرنتتده  تصتتمیم  نهادهتتای  سهامی،  بزرگ  شرکتهای  که  گفت   می توان  روشنی  به  واقع  در

 بازیهتتای  در  را  مهتتم  و  اصلی  عنصر  یک  است   ممکن  عشانمناف  و  فعالیتها  و  هستند  مهمی

 هتتای  برنامتته  و  طرحهتتا  متتی تواننتتد  غیر دولتتتی  آفرینان  نقش  چنین.  دهد  تشکیل  جهانی

 و  ملتتی  دولتهتتای  چتتون  ستتویی،  از.  دهند  کاهش  یا  کنند  خنثی  را  مستقل  و  ملی  دولتهای

 دهنتتد، انتقال خودشان مختل  قلمروهای بین در را فعالیتها  تا  دارند  را  اختیار  این  مستقل

. داشتتت   خواهند  غیردولتی  آفرینان  نقش  فعالیت   چگونگی  و  چیستی  برروی  اندکی  کنترل

 گروههتتای  ستتوی  از  وارده  فشارهای  به  نسبت   همچنین  ها،  بنگاه  این  که  است   این  جالب 

 می کننده  مصرف  گروههای  این  بنابراین،  و  هستند  هم  پذیرتر  آسیب   بزرگ  کننده  مصرف
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چنتتد  هتتای بنگاه این که لکراست  به الزم همچنین. کنند تحریم  را  آنها  تمحصوال  توانند

 دلیتتل ایتتن بتته و هستند پذیر آسیب  و کرده تعظیم کننده مصرف فشار مقابل در  که  ملیتی

 قتترار  کننتتده  مصتترف  دست   در  ابزاری  عنوان  به  است   ممکن  دهند،  می  تغییر  را  رفتارشان

 یتتا  ایالت   دولت،  های  برفعالیت   فراوانی  یرگذاریت    و  نفول  اعمال  آنها  طریق  از  که  گیرند

  بت   خوبی  به  کننده  مصرف  های  تحریم  قدرت  دیگر  سوی  از.  باشند  داشته  خاص  کشور

 از  امتنتتاع  از  استتت   متشتتکل  هایی  تحریم  چنین  کردن  عملی  ابزارهای.  است   شده  ضبط  و

 ستترمایه ستتهام فتتروش به مربوط اقدامات و( رسانه گردشگری،) خدمات  یا  کاالها  خرید

و فشتتار   قتتدرت  اعمتتال  شتتهری  های  گروه  موارد،  از  برخی  در.  آنها  شرکتهای  در  گذاری

تتتا در   اند  داشته  بزرگ  سهامی  شرکتهای  ب روی(  سهامداران  به عنوان  مثال  برای)  زیادی

 اصتتلی های مؤلفه به دقیقتری طور به بخواهیم اگر ما. کنند  اجرایی  تحریم ها را  این  واقع

 .کنیم  توجه 1-1  شکل به توانیم می  بنگریم، اقتصادی  دیپلماسی در آنها  روابط و
  

 
 

 اقتصادی دیپلماسی های مؤلفه  روابط1-1

 

 اقتصادی دیپلماسی انواع. 2-3

 بتتا  اقتصتتادی  دیپلماسی  است،  اقتصاد  و  سیاست   مفهوم  دو  از  برگرفته  اقتصادی  دیپلماسی

 بنتتدی تقستتیم مختلفتتی مباحث   به  آنها  سوی  از  شده  ایجاد  تعامالت  و  کارکردها  به  توجه

قابتتل   دولتتتی  غیتتر  و  دولتتتی  اقتصتتادی  دیپلماستتی  کلتتی  موضوع  دو  لیل  در  اما  شود.  می

متتی   نیتتز  بازرگانی  دیپلماسی  و  اقتصادی  دیپلماسی  دیدگاه  دو  میان  این  در.  مشاهده است 
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 در  هتتم  بتتا  بازرگتتانی  و  اقتصادی  دیپلماسی  ظاهر  به  هرچند.  شود  واقع  توجه  مورد  تواند

 بتتاهم  دیپلماستتی  دو  ایتتن  دیتتدگاه  نهایت   در  اما  هستند،  مبانی  اشتراک   دارای  اصلی  یمبان

 هتتای  سیاستتت   راستتتای  در  محتتور  کتتالن  دیدگاه  یک  اقتصادی  دیپلماسی.  است   متفاوت

 راهبردهتتای  از  استتتفاده  بتتا  بازرگتتانی  دیپلماسی  اما  شود،  می  شامل  را  ها  دولت   اقتصادی

 ما  نگاه  واقع  در.  سازد  پیاده  عمل  عرصه  در  را  ها  سیاست   این  تا  است   تالش  در  اقتصادی

در همتتین راستتتا .  است   اقتصادی  دیپلماسی  طول  در  نگاهی  بازرگانی  دیپلماسی  مفهوم  به

دیپلماسی اقتصادی بنا بر نگاهی که به مسائل اقتصادی مطر  می شود و نقش هایی کتته 

یم بندی متتی شتتود. این نگاه بر عهده می گیرند خود به دو بخش دولتی و غیردولتی تقس

این موضوع در کنار عملکرد آنها قابل بررسی در یک مقاله جداگانه است، ما در این جتتا 

 تنها با نگاه به انواع دیپلماسی اقتصادی این موارد را در جدول لیل گرد می آوریم.
 

 بازیگران  کارکردها  نقش ها 

 های اقتصادیدیپلمات دیپلماسی اقتصادی نقش دولتی

 بازرگانی هایدیپلمات ی بازرگانیدیپلماس

نقشششش  یشششر 

 دولتی

 شرکتی هایدیپلمات دیپلماسی شرکتی

 شرکتی هایدیپلمات دیپلماسی تجاری)کسب و کار(

 غیردولتتتی  ستتازمانهای  هتتایدیپلمات دیپلماسی سازمانهای غیردولتی ملی

 ملی

دیپلماستتی ستتازمانهای غیردولتتتی 

 فراملی

 ردولتتتیغی  ستتازمانهای  هتتایدیپلمات

 فراملی

 

 اصول سیاست خارجی ترکیه . 3

 محتتوری  غتترب  و  سکوالریستتم  در  توانمهمترین پایه اصلی سیاست خارجه ترکیه را می

 آتتتاتورک  غیردینتتی، جمهتتوری تثبیتتت  بتترای عثمتتانی خالفت  الغای از بعد.  کرد  خالصه

 از آنهتتا جایبتته و  کتترد  حتتذف  را  صتتوفی  طریقت های  و  عربی  ادبیات  اسالمی،  آموزش

 اصتتلی  هتتدف  دلیتتل،  این  به.  گرفت   الهام  جمهوری  آینده  برای  فرانسه  انقالب  هایارزش

 دولتتت   بتتا  آن  تطبیتتق  و  استتالم  تتتدریجی  حذف  سکوالریسم،  روش  و  راهبرد  تثبیت   وی
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 عنوانبه  طوالنی  مدت  برای  ترکیه  در  مذهب   که  بود  کمالیسم  میراث  اساس  بر.  بود  مدرن

 تمتتایزی ختتط دینیضتتد تفکر حال، همان در. شد گرفته نظر رد  سنتی  هایحکومت   نماد

 را  دیتتن  الئسیستتم،  مکتتتب .  شتتد  کتتاری  محافظه  و  توسعه  بین  و  تحجر  و  روشنگری  بین

 عقتتب   عتتین  را  استتالم  آنهتتا  و  دانستتت می  شخصتتی  امتتر  یک  و  جامعه  محدوده  از  خارج

 هایدیتتدگاه از  هتتامال  بتتا  هاکمالیستتت .  دانستتتند  دینتتی  و  سیاستتی  اقتصتتادی،  هایماندگی

 بتتا زیستتتیهم راه از را ختتود منتتافع بایتتد که دانستند غربی کشور  یک  را  ترکیه  آتاتورک،

 ترکیتته، ختتارجی سیاستتت  راهنمتتای. (Platt, 2017: 46می ردند ) پیگیری غرب دنیای

 کمالیستتم  عنتتوان  بتتا  ترکیتته  نتتوین  جمهتتوری  ت ستتیس  در  که  است   اصولی  از  مت  ر  بسیار

 بتتر 1937 اساستتی قانون در که است  گانهشش اصول این بر مبتنی  کمالیسم.  شد  برساخته

 گرایتتی،مردم ،ختتواهیجمهوری ،سکوالریستتم ،گرایتتیملی: استتت  شتتده تصتتریح آنهتتا

 (.Demir, 2016:15طلبی ) اصال   و  گراییدولت 

 سیاستتت   یبتترا  نخستتت   اولویتتت   آفریقتتا  و  خاورمیانه  منطقه  ،کمالیستی  تفکر  در  بنابراین

 سیاستتت  بتتر مستتتقیمی تتت  یر متتوارد از بستتیاری در کمالیستتم اصول. نبود  ترکیه  خارجی

 بتتوده ترتیتتب  بدین  خارجی  سیاست   بر  اینها  گذاری  ت  یر.  است   داشته  کشور  این  خارجی

: کردند  بنا  مهم  ویژگی  دو  با  ایجامعه  جدید،  جمهوری  رهبران  اصول،  این  ت  یر  تحت   که

 ،دوم ویژگتتی و کتتردمی دور آن مستتائل و منطقتته کشتتورهای از را ترکیتته اول، ویژگتتی

 ایتتن  بتته  توجتته  بتتا.  کتتردمی  هتتدایت   غرب  سمت به  بیشتر  چه  هر  را  آن  خارجی  سیاست 

 استوار بود: لیل  اصول بر دوران این در ترکیه  خارجی  سیاست   دیدگاه

 غرب، صنعتی و اقتصادی قدرت از  برداریبهره •

 تمتتدن  در  شدن  پذیرفته  و  اروپایی  ملت   یک  عنوانبه  شدن  هشناخت  برای  تالش •

 غرب،

 آفریقا، و اسالمی  ،خاورمیانه  کشورهای امور در نکردن مداخله •

 منطقه،  کشورهای میان  های  مناقشه در مداخله از پرهیز •

 منطقه،  کشورهای همه  با  دوجانبه  روابط توسعه •

 ه.منطق  باکشورهای وتجاری  اقتصادی  روابط توسعه •



110 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط ، بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط ، 

شماره اول، شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم، بوار  
 
 
 

 کتته  بتتود  شده  سبب   راهبردی،  هدف  یک  عنوانبه  اروپا  به  پیوستن  اصول،  این  به  توجه  با

 ایتتن ستتایه در بنتتابراین گیرد. کاربه آن به رسیدن برای را خود هایتالش  همه  کشور  این

 چنتتدان  ،المللتتیبین  بتتزرگ  هتتایبحران  منشاء  عنوانبه  آفریقا  و  خاورمیانه  منطقه  اهداف،

 و  ستتنتی  ختتارجی  سیاستتت .  نداشتتت   کشتتور  ایتتن  ختتارجی  سیاست   صهعر  در  جایگاهی

 غتترب شتترق، بتته نداشتتتن توجه و غرب با همکاری داخل، و  خارج  در  صلح  کمالیستی،

 در  پیتترو  کشتتوری  عنوان  به  ترکیه  تا  شد  باعث   دیدگاه  این.  شدمی  شامل  را  آفریقا  و  آسیا

 باعتتث  کارشناسان  از  یبرخ  سوی  از  که  بود  موضوعی  این،  شود.  شناخته  اروپایی  سیاست 

 تحتتول  بتتا  کشتتور  ایتتن  خارجی  سیاست   و  برسد  قدرت  به  توسعه  و  عدالت   حزب  تا  شد

 .شود  همراه جدی

 

 جایگاه آفریقا در سیاست خارجی ترکیه . 4

 جتتاه  اهتتداف  بتترای  ت  یرگتتذار  نقشتتی  تتتاریخی  برهه  یک  در  جز  عثمانی  دوران  از  آفریقا

 و  عثمتتانی  امپراطوری  فروپاشی  از  بعد  نقش  نای  است؛  داشته  عثمانی  امپراطوری  یطلبانه

 بود.  شده  کمرنگ  بسیار  کشور  این  دولتمردان  میان  در  کمالیسم  سیاستهای  گرفتن  پیش  در

 جایگتتاه آفریقتتا توستتعه، و عتتدالت  حتتزب  کارآمدن  روی  با  امروز  به  تا  2001  سال  از  اما

 جنتتگ از بعتتد اندور بتته نگتتاه با. است  کرده پیدا  آنکارا  اقتصادی  های  سیاست   در  مهمی

 از  تتتاریخی،  بختتش  دو  بتته  تتتوانمی  را  آفریقا  و  ترکیه  میان  روابط  امروز  به  تا  اول  جهانی

 دوران  ایتتن  در  متتا.  کتترد  بنتتدی  تقستتیم  2021  تا  2003  از  و  2003  تا  ترکیه  ت سیس  زمان

 ایتتن  از.  هستتتیم  ترکیتته  هتتای  دولت   سوی  از  آفریقا  به  نسبت   متفاوتی  رویکردهای  شاهد

 مناستتب   آفریقتتا  و  آنکتتارا  میتتان  روابط  درک   برای  تواند  می  دوره ها  این  شناخت   دیدگاه،

 .(33: 1388باشد )بخشی،  

 

حششزب عششدالت و    آمششدن   کار  روی  از  بعد  ترکیه  خارجی  سیاست  در  آفریقا  جایگاه . 4-1

 توسعه 

 آن تتتا یرات کتته آمد وجود به معتدلی گرایش توسعه و عدالت  حزب رسیدن قدرت به  با

 عرصتته  در.  شتتد  نمایتتان  ختتارجی  سیاستتت   و  داخلی  اصالحات  ،مالی  مورا  قلمرو  سه  در
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 ایمنطقه تحوالت  اقتضای  به  ترکیه  خارجی  سیاست   در  تغییراتی  رغم  به  خارجی  سیاست 

 اصتتول) کمالیستتم اصتتول از متتت  ر کشتتور  ایتتن  ختتارجی  سیاستتت   اصتتول  المللی،  بین  و

 در  مختلتت ،  ابعتتاد  در  اختالفتتات  غتتمعلتتی ر  است،(  گراییملی  و  گراییغرب  آتاتورک،

 در  و  اندداشتتته  مناستتب   همزیستتتی  هاکمالیستتت   و  گرایاناستتالم  خارجی،  سیاست   حوزه

 وجتتود بتته اختالفتتاتی هاکمالیست  و گرایاناسالم میان خارجی سیاست   هایحوزه  بعضی

 .کنتتد  بستتت نب  دچار  را  ترکیه  خارجی  سیاست   که  نبود  حدی  به  هااختالف  این  ولی  آمد،

 چتتالش ایجاد از حوزه این در پراگماتیستی سیاست  اتخال با توسعه و عدالت   حزب  زیرا)

 سیاستتت   ،ترکیتته  دولتهتتای  بیشتتتر  تاکنون  که  طوری  به  می کرد.  خودداری  هاکمالیست   با

 در  ترکیتته  عضتتویت   بتتر  همتتواره  استتاس،  همتتین  بتتر  و  اندکرده  دنبال  را  غرب  به  گرایش

 مستتتثنی  قاعتتده  ایتتن  از  نیتتز  توستتعه  و  عتتدالت   حتتزب  و   اندداشتتته  اصرار  اروپا  اتحادیه

 در.  دانتتدمی  ختتارجی  سیاستتت   بتته  بخشیدن  تنوع  را  آن  به  دستیابی  حل  راه  اما  باشد.نمی

 یپیشتتینه  مفهتتوم  دو  بتتر  تکیتته  بتتا   را  ختتود  خارجی  سیاست   اصول  اردوغان  دولت   واقع

 از  تا  شد  باعث   موضوع  این  است.  داده  قرار  را  قتدارا  نگری  جانبه  چند  و  عثمانی  تاریخی

 (.Shillington, 2013: 218-220) باشد داشته آفریقا به  ای  ویژه نگاه  ترکیه 2003 سال

 و الجزایتتر  لیبتتی،  مصتتر،  کشتتورهای  عثمتتانی  حاکمیت   تاریخی  لحاظ  از  اینکه  به  توجه  با

 ایتتن  است.  داشته  آفریقا  ارهق  با  خوبی  روابط  سنتی  طور  به  ترکیه  گرفت،دربرمی  را  تونس

 هتتای همکتتاری  افتتزایش  راستای  در  اردوغان  دولت   آغاز  در  تالشها  تا  شد  باعث   موضوع

 روی  از  قبتتل  تتتا  سیاسی  لحاظ  از.  شود  رو  به  رو  برابری  چند  رشد  با  آفریقا  و  آنکارا  میان

 در افتخاری  کنسول  23  و  خانهسفارت  12  دارای  ترکیه  توسعه،  و  عدالت   حزب  آمدن  کار

: 1395)داود اوغلتتو،  «آفریقتتا ستتوی بتته گشایش سیاست » چارچوب  در  اما  بود،  قاره  این

 متتی کنتتد ستتعی و دارد آفریقتتا در ستتفارتخانه 41 کشتتور ایتتن حاضتتر حتتال در (208

 .دهد  گسترش آفریقا  کشورهای تمام در خود را هایسفارت

ترکیه، ایتتن کشتتور   کارشناسان این قاره توجه دارند که به موازات فرآیند توسعه عمومی 

و  "شتتریک نتتو "به گشایش آفریقا هم اهمیت  می دهد، از کشور ترکیه بتته عنتتوان یتتک  

در ادبیتتات سیاستتی بتتا ایتتن حتتال،  (Wheeler, 2012)نام متتی برنتتد.  "بازیگر جهانی"

انتقاداتی مبنی بر اینکه آکادمیسین هتتا و دانشتتگاه هتتای تتترک در حتتال حاضتتر ارزش و 
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درک نکرده اند و همینطور جبهه آفریقا هم ترکیه را نمی شناستتد، اهمیت علمی آفریقا را  

 (Uchehara, 2008: 45) به چشم می خورد. 

در حال حاضر مشکالت زیادی در آفریقا راه حل ندارد: درگیری های داخلی، کودتا هتتا، 

تروریسم، عناصر بی  باتی همانند خشونت های افراطی، موانع فراینتتد دموکراتیزاستتیون، 

د منابع  و کاربرد ضعی  آنها، کوتتتاهی در ختتدمات بهداشتتت، درمتتان و آمتتوزش، کمبو 

با این حال  (Habiyaremye ve Oğuzlu, 2014: 68) بیماری های واگیر و مهاجرت. 

گفته می شود که بخش های مهم و دارای امکانات وسیع بتتالقوه بتترای ستترمایه گتتذاری 

بهره بتترداری از منتتابع طبیعتتی، توریستتم،   عبارتند از معادن و فلزات، نفت و گاز طبیعی،

 (Otty ve Sita, 2011: 19) محصوالت مصرفی، زیر بنا و ارتباطات.

 "آفریقتتا  ستتال"  را  2005  ستتال  آفریقا،  قاره  با  روابط  بیشتر  چه  هر  توسعه  منظور  به  ترکیه

. شتتد  پذیرفتتته  افریقتتا  اتحادیتته  در  نتتاظر  عضو   عنوان  به  2005  آوریل  12  در  و  کرد  اعالم

. شتتد  تعیین  افریقا  اتحادیه  در  ترکیه  اکردیته  نماینده  عنوان  به  آبابا  آدیس  در  ترکیه  سفارت

 بتته ترکیتته شد،  برگزار  آبابا  آدیس  در  2008  ژانویه  در  که  آفریقا  اتحادیه  سران  اجالس  در

 آفریقتتایی  غیر  اصلی  اعضای  از  یکی  عنوان  به  ترکیه.  شد  معرفی  «راهبردی  شریک»  عنوان

 تتتاکنون  کشور  این  ترکیه،  دیپلماتیک  های  تالش  راستای  در.  شودمی  شناخته  قاآفری  بانک

 نماینتتدگان  از  زیتتادی  شتتمار  پذیرای  و  کرده  برگزار  را  آفریقا-ترکیه  عالی  اجالس  بار  سه

 .است  شده  آفریقایی  کشورهای

 شتترکت   خواهیم دیتتد کتته  باشیم،  داشته  آفریقا  به  ترکیه  سیاست   به  نسبت   دقیقی  نگاه  اگر

 حجتتم.  کردنتتد  ایجتتاد  اشتغال  فرصت   آفریقا  قاره  سراسر  در  نفر  هزار  78  برای  ترک   های

 پتتروازی  ترافیتتک.  استتت   دالر  میلیارد  55  از  بیش  ترک   های  شرکت   قراردادی  های  پروژه

 بتته  را  آفریقتتا  ترکیتته  اکنون.  رسید  قاره  این  کشور  42  در  نقطه  62  به  ترکیه  هوایی  خطوط

 کتته  آوردمتتی  حستتاب  به  جهان  در  خود  نفول  افزایش  برای  پایگاه  مهمترین  از  یکی  عنوان

 افتتزایش  بتترای  ترکیتته  مزیتتت   تریناصلی  از  یکی  عنوان  به  آینده  در  تواندمی  موضوع  این

 .آید  حساب به  نوظهور  اقتصادهای جمع در  خود نفول
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 علل و اهمیت جایگاه آفریقا در سیاست خارجی ترکیه. 4-2

ه در آفریقا ما سه نوع هدف کوتاه مدت، میان متتدت با توجه به قراردادها و اقدامات ترکی

توانیم مورد توجه قرار دهیم. هرچند و بلند مدت در راستای توسعه روابط با آفریقا را می

ی ایتتن قتتاره استتت. با توجه به گفتار سیاستمداران ترک، راهبرد ترکیه برای آفریقا توسعه

ما شاهد این موضتتوع   2018تا    2005سال    اما با نگاه دقیقتر به پروژه های مورد اشاره از

هستیم که آفریقا در مسیر توسعه بر مبنای فرهنگ ترکی قرار گرفته است. در واقع ترکیتته 

سعی دارد با استفاده از فرهنگ ترک، به جایگاه آفریقا در سیاست خارجی خود بها دهد. 

ری هتتای ختتود را مهمترین دالیل ترکیه برای وزن دادن به آفریقا در عرصه سیاست گتتذا

می توان در اهداف اقتصادی، سیاسی و مدیریت جهانی و بین المللی تقسیم بنتتدی کتترد. 

 در این میان این علل را می توان مورد بررسی قرار داد:

 اقتصادی .4-2-1

برنامه های اقتصادی متفاوتی در راستای توسعه شاخص های   1990آفریقا از ابتدای دهه  

ست. در این راستا روند رو به رشد افزایش سرمایه گذاری هتتای اقتصادی خود پرداخته ا

مستقیم خارجی در بیش از دو دهه گذشته در آفریقا باعث پیشرفت اقتصتتادی ایتتن قتتاره 

و منتتابع   یمتشکل از تجارت ، صنعت ، کشتتاورز  قایتصاد آفرشده است. هرچند هنوز اق

کشتتور  54در (assets.prb.org)ر نفتت  اردیتت لیم 1.3 باًی، تقر  2019تا سال    امااست    یانسان

رشتتد   لیتت بتته دل  ریتت از منابع است. رشد اخ  یقاره غن  کی  قایکردند. آفر  یم  یزندگ   قایآفر

، شتترق   قایآفر  غرب.  (Britannica,2020)بوده است   دیفروش در کاالها، خدمات و تول

بتته   2050رود تا سال    یطور خاص، انتظار م  بهیجنوب  یقایو آفر  یمرکز  یقای، آفر  قایآفر

 African Development Bank)برستتد یدالر ونیتت لیتر 29 یناختتالص داخلتت  دیتت تول

Group,2017).  درصتتد، و   6بیش از یک سوم کشورهای آفریقایی رشد اقتصادی بتتاالی

درصدی را تجربه کرده اند.با توجه به مستتائل 6الی  4درصد دیگر رشد اقتصادی بین   40

 Africanخواهتتد بتتود) 2050تتتا  مطتتر  شتتده قتتاره آفریقتتا موتتتور محتترک اقتصتتادی

Development Bank Group,2017 با توجه به این موضوع ترکیتته نیتتز ستتعی دارد .)

با توجه به شرایط قاره افریقا موارد لیتتل   بخشی از اقتصاد آینده این قاره به حساب آید.
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واقتتع می تواند به عنوان مهمترین دالیل ترکیه برای سرمایه گذاری در آفریقا مورد توجه  

 شود.

 
 

 روند بهبود فضای کسب و کار در آفریقا)بانک جهانی(

 

ترکیه آفریقا را به عنوان یک لخیره استراتژیک تتتا ستتال   آفریقا و ذخیره استراتژیک: •

نگتترد. تقستتیم شمارد و با چند دیدگاه به کشورهای این قتتاره میمیالدی بر می  2030

یقایی مورد همکاری با ختتود متتدنظر بندی دیدگاهی که ترکیه بر مبنای کشورهای آفر

امنیتتتی تقستتیم بنتتدی -توان بر سه دیدگاه ژئوپلیتیک، فرهنگی و اقتصتتادیدارد را می

گیری یک بازار بکر برای کاالها و ختتدمات کرد. این موضوع در واقع به معنای شکل

درصد کل  7میالدی بیش از  2017آید. ترکیه به طور کل در سال ترکیه به حساب می

درات خود را به آفریقا انجام داده استتت کتته در ایتتن میتتان ستتهم ماشتتین آالت و صا

 The Japan)خدمات تکنولوژیکی از بقیه محصوالت دیگر به آفریقا بیشتر بوده است 

Times,2020) . 

از طرف دیگر سازمانهای خیریه و مردم نهاد ترکیه در آفریقا از ستتال   توسعه انسانی: •

ن گفت، اکثر کشورهای آفریقایی را تحتتت پوشتتش ختتود توامی  2021تا سال    2011

اند. سازمانهایی مانند تیکا و هالل احمر به طور ویتتژه در آفریقتتا دستتت بتته قرار داده

توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری زده اند. آنچه در ایتتن میتتان بتته چشتتم 

ی در خورد آن است کتته ستتازمانهای متتذکور در راستتتای افتتزایش کیفیتتت زنتتدگ می

های عمیق آب آشامیدنی، بهبود شتترایط کشورهای آفریقایی فقیر هستند. احداث چاه

های آموزشی و زیست محیطی بخشی از اهدافی است کتته ترکیتته کشاورزی و توسعه
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سعی دارد در راستای افزایش سطح زندگی مردم آفریقا کتتار کنتتد.  در کنتتار اهتتداف 

به قدرت کشورهای آفریقتتایی در ستتازمانهای   تواندوستانه ترکیه در آفریقا میانسان  

المللی، ظرفیت این کشورها برای ت مین انرژی ارزان قیمت ترکیه، افزایش درآمتتد بین

ای و های منطقتته های ناشی از ناکامیحاصل از توریست های آفریقا، جبران خسارت

ی افزایش برا  ا رگذاری ترکیه در معادالت بین المللی را به عنوان اهداف اصلی آنکارا

 گذاری های اقتصادی و تسهیل روابط اقتصادی و سیاسی با آفریقا یاد کرد.سرمایه

: قایو آفر  ایاروپا، آس  انیم  یشدن به هاب انرژ  لیو تبد  یانرژ  یبه بازارها  یبخشتنوع •

 و استخراج نشده  یقرار دارد، وجود منابع غن  کشورها  اکنون در کانون توجههم  قایآفر

تتتالش   لیاز دال  یکیقاره شده است.    نیکشورها در ا  گریقاره باعث رقابت د  نیدر ا

بتتا  ،یو فرهنگتت  یاستت یس ،یتجتتار یها نهیدر زم قایبا آفر وابطشر شیافزا  یبرا  هیترک 

 یبشد. بتته طتتور کلتت  یم یقدرت منطقه ا کیشدن به   لیآن کشور جهت تبد  یآرزو

 ریصاحب تتتا   نهیزم  نیدر ا  کند،  یم  نیرا مع  یمنطقه ا  است یس  یقدرت منطقه ا  کی

.  دهتتد  یرا انجتتام متت   یاطتتراف ختتود اقتتدامات متتؤ ر  یایتت و نفول است و  در جغراف

(Beck, 2006: 12 ترک)یمتت  یمعرفتت  "یقتتدرت منطقتته ا"که خود را به عنوان  یا هی 

 یدر قتتد و قتتواره ا  "حد اقتتل فعتتال  هی. اما ترک ردیبگ  دهیرا ناد  قایتواند  آفر  یکند، نم

 (Aydın, 2014: 12رقابت کند.  ) قایبزرگ در آفر یبا قدرت ها  که بتواند  ست ین

حال ظهتتور   در  یاقتصاد  یهااز قدرت  یمنابع گسترده به تاس  یکه در جستجو   هیترک  •

ختتود بتتا   یو سق  مبتتادالت تجتتار  یگذارهیسرما  شیدنبال افزا  و هند به  نیمانند چ

 یبه انرژ  هیترک   یاست. وابستگ  وستهیرقابت پ  نیبه ا  "رایاخ  زیکشور ن  نی. اقاست یآفر

درصتتد   80از    شیبه ب  2030رقم تا سال    نیکه ا  ست ا  درصد  70  حدود  اکنون درهم  

 یمتت   نیت م  ایاز جنوب غرب آس  هیترک   یانرژ  یازهایو در حال حاضر عمده ن  رسدیم

در   هیتت ترک   جتتهیمنطقه شده استتت. در نت  نیبه ا  هیترک   ینفت  یباعث وابستگ  نیشود و ا

 یانتترژهتتاب    کیتت شدن بتته    لیخود و تبد  یبه منابع انرژ  یبخش  تنوع  یبرا  جستجو 

درصد   28در حدود    هی. در حال حاضر ترک باشدیم  2030گذار در جهان تا سال    ریت  

 یها. شتترکت کنتتدیم  نیتتتام  ریتت و الجزا  هیتت جری( ختتود را از نLNGو    LPGاز گاز )

 کتته  اندقتتاره داشتتته  نیدر ا  یادیز  یها  یرگذاهیسرما  ریاخ  یگوناگون ترک در سالها
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آورده شتتده استتت.  یو روابتتط اقتصتتاد جانبتتهروابتتط دو  یاز آن در بررستت  یبخشتت 

 یستتازرهیخطوط لولتته و لخ یهارساخت یکشور در بخش ز نیا  میعظ  یگذارهیسرما

LNG  یاهاب منطقتته کیشدن به  لیتبد یدر هدف خود برا  هیکه ترک   دهدینشان م 

 یوابستتتگ  توانتتدیم  قایآفر  LNGدر بخش    یگذارهیبا سرما  هیاست. ترک   یجد  اریبس

مستلزم گسترش روابتتط محکتتم  نیرا کاهش دهد و ا  یعیگاز طب  یبرا  هیروسخود به  

 .(Faria,2021)است  قایو آفر  هیترک  نیب

و   یغرب  یدر بازارها  یاقتصاد   ی: ضع  هاهیترک   یفروش کاالها  یبرا  یبازار  قایآفر •

را بتته وجتتود   نیگزیجا  یصادر کنندگان به بازارها   ازین  هیت محور ترک راهبرد صادرا

 یو اقتصتتاد  یاستت یک  س  ،یمتوسط آناتول  یداران کوچک و شرکت ها  هیآورد. سرما

 یو بتترا  یشناخت  یاورد. حزب، با اجبار هست  یحزب عدالت و توسعه  را به وجود م

 قتتایدهتتد. آفر وندیپ دیجد  یشرکت ها را به بازارها نیخود مجبور بود ا  اتیادامه ح

میتتزان ستترمایه گتتذاری مستتتقیم  (Bacık, 2013: 483آرمان مناسب بود. ) نیا یبرا

درصد بیش از پیش بینی های سازمان های اقتصادی است، این   11خارجی در آفریقا  

درحالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از شمال به سمت شتترق و جنتتوب 

(. این به معنای افتتزایش تولیتتد ناختتالص UNCTAD,2019آفریقا در حرکت است)

داخلی کشورهای آفریقایی و در نتیجه افزایش قدرت خرید در این کشورها است. با 

بتته حستتاب  هیتت ترک  یکاالهتتا یبازار بکر و پرسود برا کی قایآفر توجه به این مسائل  

 یبتترا قتتایپا در آفرارو  هیو اتحاد  کایآمر  ه،یروس  ن،یچ  ندهینفول فزا  با توجه به  د،یآیم

 یمنطقه ستتع  نیخود در ا  یخیتار  گاهیبا توجه به جا  هیقاره، ترک   نیا  یبازارها  ریتسخ

 باشتتند،یآن مستتلمان م  یکشتتورها  شتتتریب  کهرا    قایقاره آفر  یتا بازار کشورها  کندیم

 کرد.  میاشاره خواه  شتریموضوع ب نیا یکند. ما در ادامه به آمارها ریتسخ

 سیاسی .4-2-2

 دولتمتتردان اگرچه منطقه: در  ترکیه  های  شکست  جبران  برای  مناسب  بستری  قاآفری  •

 رونتتق  جهتتت   در  مستتیر  یتتک  مثابه  به  را  قاره  این،  آفریقا  به  توجهش  ابتدای  در  ترکیه

 ترکیتته ند کتته بود ساخته استوار اساس این بر را  تالششان  و  کرد  می  قلمداد  اقتصادی

 از  روزهتتا  ایتتن  در  امتتا،  کنتتد  تبدیل  شمال  و  جنوب  کشورهای  میان  وصل  حلقه  به  را
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 بیشتتتر های تالش و قاره این  اهمیت   بخشیدن  شدت  موجب   که  عواملی  و  علل  جمله

 متنتتوع  ابعتتاد  لیتتل  در  استتت   شتتده  آفریقایی  کشورهای  با  ترکیه  روابط  گسترش  برای

 قابلیتتت   اش  پیرامتتونی  امنیتی  محیط  با  کشور  این  روابط  و  خارجی  سیاست   از  موجود

 استتالم  جهان  در  گری  عثمانی  نو   تفکر  با  ترکیه  هژمونی  احیای.  کند  می  پیدا  را  تحلیل

 در ای منطقتته کشتتورهای دیگتتر از ستتبقت  حتتتی و رقابتتت  برای  تالش  و  سو   یک  از

 هتتای سیاستتت  و اهتتداف انتقتتالی چتترخش در توانتتد می دیگر سوی از  آفریقا  شمال

 کتته کتترد  ادعتتا  نتتتوا  متتی  که  طوری.  کند  پیدا  اهمیت   آفریقا  سوی  به  ترکیه  ای  منطقه

 برجستتته  و  قاره  این  به  ویژه  توجه  و  آفریقا  در  حداکثری  گسترش  و  نفود  برای  تالش

 در  کشتتور  ایتتن  موقعیتتت   شدن  تضعی   با  ترکیه  خارجی  سیاست   در  آن  جایگاه  شدن

 همزمتتان(  عراق  و  سوریه)  همجوارش  مرزهای  در  موجود  های  بحران  دنبال  به  منطقه

 وجتتود  بتته  شتترایط  بتته  توجه  با  نیز  ترکیه  داخلی  عرصه  نیز  دیگر  سوی  از.  است   شده

 نبتتوده تتتا یر بتتی ترکیه توسط آفریقا به نگاه جدیت  در امنیت  عدم و  باتی بی  از  آمده

 .است 

 فشششارهای برابششر در مقاومششت قششدر  بردن باال و خارجی سیاست به  بخشیتنوع •

 کتته هاییفشتتار  و  اروپا  اتحادیه  به  ترکیه  پیوستن  پیشروی  هایچالش  آمریکا:  و   رب

 اصلی ترین، است  کرده وارد کشور این  به  ترکیه  نافرجام  کودتای  از  بعد  آمریکا  دولت 

 بتتا  رویتتارویی  بتترای  حلتتی  راه  را  آفریقا  با  روابط،  ترکیه  تا  شده  باعث   که  است   دلیلی

از این منظر کشورهای آفریقایی به عنوان یکتتی از حامیتتان   .بیابد  اینچنینی  هایچالش

ر در برابر دالر در عرصه بین المللی ظاهر شدند و توانستتتند تتتا اصلی حفظ ارزش لی

عتتدم رضتتایت ترکیتته از فرآینتتد  .حدی از فشارهای آمریکا بر اقتصاد ترکیتته بکاهنتتد

عضویت اتحادیه اروپا با اینکه در افکار عمومی ترکیه تبدیل به نوعی مقابله بتتا اروپتتا 

صتتادی ختتود در آفریقتتا، آمریکتتای نشد، ولی ترکیه را به سوی متنوع کردن روابط اقت

 .(Özkan, 2012: 128)التین، آسیا و خاورمیانه سوق داد 

 . مدیریت جهانی4-2-3

در اهداف اصلی ترکیه، حضور در عرصه مدیریتی جهانی است. این دیدگاه با توجتته بتته 

 آفریقششایی کشششورهایهرچند نگاه نوعثمانیگری حزب حاکم ترکیه دارای اهمیت است. 
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از یکسششو  امششا نیستند، مطرح توجهی قابل های قدر  عنوان به المللی بین مجامع  در

هستند و از سوی دیگر دارای وزن راهبششردی و سیاسششی در   حقوقی  دارای شخصیت

مسائل ژئوپلوتیکی در عرصه های اقتصادی و مسیرهای انرژی نقش مهمی را به خود 

بششرای ترکیششه   رهاکشو  اختصاص داده اند. در مدیریت جهانی شخصیت حقوقی این

 و ارزش  از  فششار   المللششی  بششین  مجامع  و  نهادها  در  که  چرا.  است  اهمیت  حائز   بسیار

 هششای  قدر   میان  تفاوتی  حیث  این  از  و  است  مهم  کشور  آن  رای،  کشور  هر  جایگاه

 و  قششاره  این  کشورهای  زیاد  تعداد  به  توجه  با.  ندارد  وجود  کشورها  کوچک  و  بزرگ 

 کشششورها  دیگششر  مانند   نیز   ترکیه،  المللی  بین  و  اینطقهم  سازمانهای  در  هاآن  عضویت

 .داند می فرصت این از استفاده قاره این با روابط برقراری در را  خود اهداف از  یکی

 

 دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا . 5

 و فعتتال وجهتتی، چنتتد دیپلماستتی یتتک آفریقتتا  در  ترکیتته  گرایانهتوسعه  خارجی  سیاست 

 ترکیه  اقدامات،  این  نتیجه  در.  دارد  بررسی  قابلیت   مختلفی  های  جنبه  از  که  است   کنشمند

 استتترتژیک شتتریک نیز میالدی 2008 سال در و آفریقا اتحادیه  ناظر  عضو   2005  سال  در

اردوغتتان در ستتخنرانی دوم متتار    .شد  آفریقا  توسعه  بانک  عضو   همچنین  و  اتحادیه  این

 از  استتتفاده کتترد. اردوغتتان  "قتتدرت"  و  "شرف"برای تعری  از آفریقا از کلمات    2005

 بتتیش  ترکیه  جمهوری  ریاست   و  وزیری  نخست   های  سمت   در  2021تا سال    2008  سال

 استتت   اهمیتتت   حتتائز  آنچتته  میتتان  این  در  است،  داشته  آفریقایی  کشورهای  به  سفر  39  از

 اصتتلی  هتتای  جنبتته  مهمتتترین.  دارد  آفریقتتا  بتته  مربتتوط  مستتائل  به  ترکیه  که  است   نگاهی

 اقتصادی آن است، اما در این میان دیپلماسی فرهنگی،  وجه  بر  آفریقا  در  کیهتر  دیپلماسی

به عنوان دیپلماسی های مکمل درکنار دیپلماسی اقتصادی این کشتتور در   نظامی  و  علمی

آفریقا مطر  می شود که بررسی دیپلماسی های مکمل می توانتتد در مقالتته ای جداگانتته 

 مورد مداقه قرار گیرد.
لیل سازمانهایی که در دیپلماسی های مکمل در آفریقا ت  یر گذارند، مورد ما در جدول    

 اشاره قرار می دهیم:
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 پروژه های شاخص در آفریقا  اهداف سازمان 

امششور  کل  اداره 
 فرهنگی ترکیه

انعقاد قراردادهای فرهنگی،هماهنگی 
و پیگیششری قششرارداد هششای فرهنگششی 

 وزار  خارجه ترکیه

 

آموزش  سازمان 
 کیهعالی تر

تأسیس کرسی هششای زبششان ترکششی، 
جذب و مبادله دانشجو، مبادله استاد 
میان دانشگاه هششای ترکیششه و دیگششر 

 دانشگاه ها

جذب دانشجو از مصر، نیجریه، نیجر و دیگر -
 کشورها

سششازمان هششالل 
 احمر ترکیه

ارائه خدما  بهداشتی،ارائه خدما  
 مدیریت بحران

 ایجاد کمپ دائمی در سومالی -
 خدما  بهداشتی به کشورهای آفریقاارائه -

سازمان مدیریت 
 بحششران ترکیششه

)AFAD( 

کاهش تلفا  انسانی ناشی از بحران 
های طبیعششی و انسششانی در سراسششر 

 جهان ، آموزش دانشجویان

 سومالی در پاگاه نظامی دائمی  ایجاد -
 ایجاد دسترسی آب سالم-
 دانشجو 300بورسیه بیش از -
 نفر  175000تحت پوشش قرار دادن -

 سیاسششت و تحقیشش ، ریششزی برنامششه تیکا
 هششای  فعالیششت  خصوص  در  گذاری
ترکیه، حمایششت   فرهنگی  و  اقتصادی

از دولت های متزلزل در آفریقششا بششا 
از سیاست های حمششایتی و  استفاده 

 تقویت زیر ساختهای نظامی

 ساخت مدارس شبانه روزی-
ایجاد چاه های عمی  برای دسترسی بششه آب -

 آشامیدنی
 اد بیمارستان در نیجر، سودان و سومالیایج-
 سیاست های حمایت از زنان در سودان-
 ایجاد آکادمی نظامی در سومالی-

یششونس  سازمان 
 امره

فعالیت های فرهنگی، آموزش زبششان 
ترکی، همکاری با دیگر سششازمانهای 
 ترکیه در راستای دیپلماسی فرهنگی

پایگاه برای آموزش زبان ترکششی در   7ایجاد  -
 های آفریقاییکشور

 

 راهبرد ترکیه در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای آفریقایی. 5-1

 تقستتیم اصتتلی موضتتع دو در را خود تدابیر آفریقا بازارهای  در  حضور  برای  ترکیه  دولت 

 ماننتتد  هستتتند؛  جهتتانی  تجارت  سازمان  عضو   که  آفریقایی  کشورهای  ابتدا  کند.  می  بندی

 تجتتارت  عضتتویت   بتته  یتتا  که  کشورهایی  سپس  و  جنوبی  آفریقای  مراکش،  تونس،  مصر،

 دولت   تدابیر  مهمترین  .هستند  سازمان  این  به  پیوستن  مسیر  در  اینکه  یا  و  نپیوستند  جهانی

 بتته مربوط اصول کلی بخش دو به هستند، WTO عضو  که آفریقایی کشورهای با ترکیه

 .شود می بندی تقسیم تجاری  قراردادهای و  جهانی تجارت  سازمان

 دولتتت  اصتتل و تبعتتی  عتتدم اصل کشورها،  این با ترکیه پذیرش مورد اصل مهمترین 

 متتورد در را ایتعرفتته یتتا بازرگتتانی امتیاز  کشوری  اگر  اصل،  این  طبق  است.  الوداد  کاملۀ
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 شرکای  تمام  مورد  در  بایست می  تعرفه  یا  امتیاز  این  نماید.  اعمال  عضو   کشورهای  از  یکی

 به که دارد نیز استثناء  یک  اصل  این  البته.  یابد  متعمی  جهانی  تجارت  سازمان  عضو   تجاری

 ایتتن.  شتتودمی  مربتتوط  کشور  چند  بین  گمرکی  هایاتحادیه  مانند  اقتصادی  هایهمگرایی

 اتحادیتته  مانند)  تجاری  هایپیمان  سایر  جهانی،  تجارت  سازمان  که  معناست   بدین  استثناء

 تونس  با  ترکیه  مذاکره  مورد  اسناد  در  موارد  این.  شناسدمی  رسمیت   به  نیز  را(  نفتا  یا  اروپا

 شود. می دیده  وضو  به مصر و

 پروانتته  صتتدور  و  بندیسهمیه  همچون  تجارت  در  ایغیرتعرفه  هایمحدودیت   از  استفاده

 از  مجازنتتد،  گمرکتتی  هایتعرفتته  وضتتع  از  استفاده  با  تنها  کشورها  و  است   ممنوع  واردات

 کشتتورها  ای،غیرتعرفتته  یتجتتار  موانتتع  حتتذف  از  پتتس.  نماینتتد  حمایتتت   داخلتتی  صنایع

 البتتته.  دهنتتد  کتتاهش  را  آن  تدریجبه  و  نمایند  تثبیت   را  خود  گمرکی  هایتعرفه  بایست می

 هاپرداخت   در  مشکالت  با  که  کشورهایی  در  کشاورزی  محصوالت  مورد  در  نیز  اصل  این

 ایتتن  بتتر  مصتتر  و  تتتونس  ترکیتته،  میتتان  قراردادهای.  است شده  قایل  استثناء  هستند،  مواجه

 .هستند  برجا پا اصول

  تعرفتته ای، قراردادهتتای بخش دو به توان می را کشورها این با ترکیه تجاری  قراردادهای

 ایتتن در آنچتته. کتترد بندی تقسیم تجاری آزاد  مشترک   منطقه  ایجاد  قراردادهای  و  گمرکی

 اصتتول  پایتته  بتتر  قراردادهتتا  ایتتن  اصلی  اصول  که  است   این  داشت،  توجه  آن  به  باید  میان

 و ترکیتته میتتان تجتتاری آزاد منطقه ایجاد قرارداد در. است  WTO و GATT قراردادهای

 :است  آمده مصر

 محتتیط  و  چتتارچوب  یتتک  ایجتتاد  راستتتای  در  مصتتر  عربی  جمهوری  و  ترکیه  جمهوری"

 متقابل  منافع  به  اشاره  با  تعهدات  و  حقوق  تعادل  و  تبعی   عدم  برابری،  بر  مبتنی  حمایتی

 کلتتی توافق ابزار و مفاد به توجه با و جانبه چند تجارت سیستم مستمر تقویت  در  طرفین

 سیاستتت  بتترای ای پایتته جهتتانی، تجتتارت ستتازمان و 1994 تجتتارت و ها تعرفه در باره

 را  مقرراتتتی  منظور  این  برای  کشور  دو  این  لذا  .دهند  می  تشکیل  را  خود  خارجی  تجارت

 ویتتژه  به  نامه،  وافقت  این  مقررات  با  مطابق  طرفین  بین  تجارت  موانع  بردن  بین  از  هدف  با

امضتتا متتی   را  توانفق نامه  این  و  رسانند  می  تصویب   تجاری به  آزاد  منطقه  ایجاد  زمینه  در
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 Agreement Establishing A Free Trade Area Between Egypt) "نماینتتد.

And Turkey). 

 بتته بایتتد کشتتور دو هتتر به صادراتی کاالهای تعرفه که است  آمده  قرارداد  این  بندهای  در

 نیتتز  صتتنعتی  محصتتوالت  قتترارداد  ایتتن  در.  شتتود  حذف  سال  12  طی  در  و  کاهش  رورم

 طتترفین  از  یتتک  هتتر  سوی  از  تعرفه  تصویب   صورت  در  و  گیرد  می  قرار  بند  این  مشمول

 محصتتوالت  دربتتاره  موضتتوع  ایتتن.  بزنتتد  متقابل  اقدام  به  دست   تواند  می  نیز  دیگر  دولت 

 متتورد  ترکیتته  و  مصتتر  میتتان  شترک م  کمیته  یک  در  سال  هر  باید  ماهی گیری  و  کشاورزی

 متتاهی گیتتری  و  کشتتاورزی  زمینتته  در  که  اند  شده  متعهد  کشور  دو  هر.  گیرد  قرار  بازبینی

 از  هریتتک  کتته  استتت   آمتتده  قتتراداد  ایتتن  در.  دهنتتد  قتترار  اشتراک   مورد  را  خود  تجربیات

 بتته  را  گمرکتتی  هتتایتعرفه  تواند  می  گسترده  مالی  مشکالت  صورت  در  لینفع  کشورهای

 شتترکتهای نیتتز مشترک  گذاری  سرمایه  به  مربوط  مسائل  در باره.  کند  اعمال  محدود  مدت

 اولویتتت   عنتتوان  بتته  آن  از  ترکیتته  و  مصر  دولت   توسط  که  زمینه هایی  در  مصری  و  ترکی

 و ترکیتته  دولتتتین  از  مشترکی  کمیته ی  و  کنند  گذاری  سرمایه  توانند  می  کنند  می  یاد  خود

 و ترکیتته میان قرارداد این. می گیرند عهده رب را شرکتها این سرمایه گذاری  ضمانت   مصر

 است. شده  بسته نیز تونس

 بتتا  تجتتارت  در  دارد  ستتعی  ترکیه  که  تدابیری  مهمترین   آفریقایی،  کشورهای  این  کنار  در

 بتتر می برد کار به اند، نشده جهانی تجارت سازمان عضو  هنوز که قاره  این  از  کشورهایی

 تعرفتته بتته مربتتوط مسائل کنار در PPP و  BOT جانبه، دو قراردادهای اصلی بخش سه

  .است   استوار  گمرکی های

 بستتتن آفریقتتا، بازارهتتای در ختتود اقتتدامات گستتترش بتترای ترکیتته راهکتتار مهمتتترین

 توانستتته قراردادها این در خود نظرات اعمال با ترکیه. است  جانبه دو تجاری  قراردادهای

 عرصتته اصتتلی موضتتوع سه قراردادها این در. آورد  دست   به  را  خود  منافع  بیشترین  است 

متتی   قرار  پوشش  تحت   را  گذاری  سرمایه  امنیت   و  گذاری  سرمایه  راهبرد  گذاری،  سرمایه

متتی   قراردادهتتا  ایتتن  می برند  رنج  نسبی   باتی  بی  از  آفریقایی  کشورهای  که  آنجا  از.  دهد

 در ختتود بازارهای گسترش برای ترکیه  دولت   اصلی  های  دستمایه  از  یکی  عنوان  به  تواند

 برد. نام می توان را  اتیوپی و  سومالی قراردادهای منظر این از. آید  شمار به آفریقا
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 شهری  خدمات  معیشت،  ایجاد  آموزش،  بهداشت،  های  عرصه  در  سومالی  و  ترکیه  روابط

 در(. www.mfa.com)استتت  پذیرفتتته صتتورت تیکتتا سازمان طریق از ها  زیرساخت   و

 آزاد  تجارت  قراداد  به  تبدیل  موگادیشو   و  آنکارا  یانم  جانبه  دو  قرادادهای  این  2018  سال

 بتته  کننتتده  وارد  کشور  پنجمین  دالری  میلیون  116  صادرات  حجم  با  که  ترکیه  اکنون.  شد

 200 ستتق  تتتا را ستتومالی بتته  خود  صادرات  حجم  می تواند  قراداد  این  با  است   سومالی

 در  ختتود  یخصوصتت   بختتش  ستترمایه هتتای  حفتتظ  بتترای  ترکیه.  دهد  افزایش  دالر  میلیون

 قتتراداد  و  جانبه  دو  مالی  مشترک   کمیته  المللی،  بین  مالی  سازمانهای  راهبرد  سه  از  سومالی

 B.O.T قرادادهای از استفاده  با  ترکیه دیگر  سوی از. می کند  استفاده  کشور دو  میان مالی

 را ختتود خصوصتتی بخش سودِ (P.P.P) خصوصی  و عمومی مشارکت   قراردادهای و 

 .می کند تضمین نیز

 که  هستند  کشورهایی  آفریقا،  در  ترکیه  گذاری  سرمایه  بیشتر  که  کرد  العان  امر  این  به  باید

 ایتتن نظتتامی و سیاستتی بختتش دو از یکتتی اینکتته یتتا و  هستند  نسبی  سیاسی   بات  دارای

 کتته  رستتد  می  نظر  به  مهم  زمانی  موضوع  این.  است   برخوردار  بیشتری  قدرت  از  کشورها

 است.  حرکت  حال در  مسیر همین به نیز  کشورها  این با  ترکیه اقتصادی  قراردادهای

 هتتای پتتروژه در کشتتور  ایتتن  خصوصتتی  بخش  سرمایه  حفظ  و  تشویق  برای  ترکیه  دولت 

 در  اطمینتتان  و  حتتد اقلتتی  امنیتتت   بهداشتتتی،  اولیتتۀ  امکانتتات  ایجتتاد  سمت   به  ابتدا  آفریقا

کت شتتر  گتتذاری  ستترمایه  مثتتال  عنتتوان  به.  کند  می  گذاری  سرمایه  سود  و  اصل  بازگشت 

 ایتتن در ترکیتته نظتتامی پایگاه ایجاد از بعد موگادیشو  بندر  توسعه  در  کشور  این  1آلبایراک 

 B.O.T قرارداد با شهر این در ترکیه احمر هالل توسط بیمارستان چندین ایجاد و کشور

 ایتتن فرودگتتاه و بنتتدر درآمتتد از درصتتد 80  قرارداد  این  در.  شد  محقق  سال  20  مدت  به

 شد.  خواهد پرداخت   شرکت  به لسا 20 این طی در  کشور

 تتتالش  در  جانبه  چند  و  دو  گذاری  سرمایه  شرکتهای  ایجاد  با  ترکیه  دولت   دیگر،  سوی  از

 آفریقتتایی  کشتتورهای  در  کشتتور  ایتتن  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه  ریسک  از  تا  است 

. استتت   شتتده  تنظتتیم  منوال  این  بر  اتیوپی  و  ترکیه  میان  گذاری  سرمایه  قراردادهای.  بکاهد

 اولیتته  قتترارداد  پایتته  بتتر  کشتتور  این  در  ترکیه  گذاری  سرمایه  قراردادهای  تمام  صلیا  پایه

 
1. Albayrak 
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. استتت   اتیتتوپی  و  ترکیتته  دولتین  میان(  گذاری  سرمایه  ضمانت )گذاری  سرمایه  از  حفاظت 

 شتتده شتتناخته ترکیه سوی از اتیوپی در گذاری سرمایه اصلی  مرجع  عنوان  به  قرارداد  این

 نوع  گذاری،  سرمایه  از  حفاظت   مانند  مباحثی  شده،  کرل  قرارداد  این  در  که  مواردی.  است 

 حتتل  بتته  مربتتوط  مستتائل  و  بانکی  معامالت  چرخه  گمرکی،  های  تعرفه  معامله،  مورد  ارز

 است.  اختالفات

 های  گذاری  سرمایه  بر  مالیاتی  قوانین  و  گمرکی  های  اتحادیه  ها،  مالیات  قرارداد  این  طبق

  است: آمده قرارداد این از دیگری بخش در.  نیست  گذار ت  یر طرف دو

 بتته مشابه ا رات  گیری  اندازه  به  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  طور  به  تواند  نمی  گذاری  سرمایه"

 فتتوری،  غرامتتت   پرداختتت   استتاس  بر  آمیز،  تبعی   غیر  صورت  به  عمومی،  هدف  از  غیر

 ایتتن ستتوم متتاده در کتته درمتتان عمتتومی اصتتول و قتتانونی روند با مطابق و  مو ر  و  کافی

 ستترمایه  بتتازار  ارزش  معتتادل  باید  خسارت  جبران.    شود  بلوکه  است   شده  ارائه  مهموافقتنا

 بتته  اقتتدام  ستترمایه  کننتتده  بلوکتته  دولتتت   بایتتد  غرامت   پرداخت   از  قبل  و  باشد  انحصاری

 پرداختتت  تتتاخیر بتتدون بایتتد خسارت جبران. شود  معلوم  وی  اقدام  دالیل  یا  عذرخواهی

 شده داده توضیح 5 ماده 2 بند در که  همانطور  باشد،  انتقال  قابل  آزادانه  صورت  به  و  شود

 طتترف  قلمرو  در  را  خود  های  گذاری  سرمایه  که  طرفین  از  یک  هر  گذاران  سرمایه.  است 

 رویتتدادهای سایر یا  و  داخلی  امور  در  اختالل  انقالب،  جنگ،  از  ناشی  ضرر  متحمل  دیگر

 ستترمایه بتته کتته آنچتته از کمتتتر طرفین  رفتار  از  طرفداری  دیگر  طرف  از  دانند،  می  مشابه

 متتدل تتترین مطلتتوب کتته کتتدام هتتر  الث، کشور هر از  گذاران  سرمایه  یا  و  خود  گذاران

   ."شود می اتخال تلفات چنین  با رابطه در که اقداماتی  گونه هر مورد در  است،

(www.investmentpolicyhub.com) 

 ستترمایه  رایب  کشور  این  گذاران  سرمایه  به  ترکیه  اقتصادی  مشاوران  های  توصیه  مهمترین

 از  بعتتد  و  هنگتتام  قبتتل،  کلتتی  موضتتوع  سه  در  می توان  را  آفریقایی  کشورهای  در  گذاری

 قبتتل  باید  گذاران  سرمایه  که  معتقدند  اقتصادی  مشاوران.  کرد  بندی  تقسیم  گذاری  سرمایه

 و انستتان خیریتته اقتتدامات از استتتفاده بتتا آفریقتتایی کشورهای در خود گذاری  سرمایه  از

 کمتتک گستتترده حجم شاهد ما روی این از. کنند جلب  خود به را عهجام نظرات  دوستانه

 ستتاخت . هستتتیم بختتش ایتتن در تتترک  گتتذاری ستترمایه شتترکتهای انساندوستتتانه هتتای
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 گتتذاری سرمایه از مهمی بخش  امنیت   و  پایدار  اشتغال  ایجاد  به  کمک  مدرسه،  بیمارستان،

 ست.ا آفریقایی  کشورهای در اصلی  گذاری سرمایه از پیش  اولیه های

 ستترمایه بتته صتتادرات کل اداره ترکیه اقتصادی مشاوران اصلی، گذاری سرمایه  مرحله  در

 در آفریقتتایی نفتتول صتتاحب  شرکتهای از یکی از استفاده با کنند می پیشنهاد  ترک   گذاران

 زیتتر هتتای برنامه در و آفریقا و ترکیه اقتصادی انجمن سرمایه از استفاده  با  یا  و  کشور  آن

 ختتود  گتتذاری  ستترمایه  در  خستتران  هرگونه  صورت  در  تا  کنند  گذاری  یهسرما  قاره  بنایی

 گستتترش  در  ترکیه  دولت   تالش  مهمترین.  کنند  اعاده  را  خود  سود  و  سرمایه  اصل  بتوانند

 آفریقا  بنایی  زیر  مبانی  و  آب  برق،  انرژی،  مباحث   در  کشور  این  گذاری  سرمایه  شرکتهای

 شتترکتهای  که  معتقدند  گذاری،  سرمایه  زا  بعد  مرحله  در  مشاوران  این.  است   شده  متمرکز

 حضتتور متتدت بلند های برنامه ایجاد دنبال به باید ترکیه خصوصی بخش  گذاری  سرمایه

 ستترمایه  از  حفاظتتت   ترجیحتتی،  تعرفتته  قراردادهتتای  تمتتام  منظتتر  این  از.  باشند  آفریقا  در

 نایتت  در ترکیتته. استتت  شده تنظیم سال 10 باالی زمانبندی در B.O.T و   PPP گذاری،

 دهد.  گسترش را آفریقایی  کشورهای در  وابسته  صنایع میزان تا  است  تالش در زمینه
 

 
 

 راهبرد دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا 
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 مدلهای دیپلماسی و مذاکرا  اقتصادی ترکیه در آفریقا . 5-2

 را  روابتتط  توستتعه  و  مذاکرات  شیوه  دسته  چهار  آفریقایی  کشورهای  با  مذاکره  برای  ترکیه

 در  موضتتوع  ایتتن.  استتت   کتترده  تعریتت   ختتود  توجه  مورد  های  کارگروه  در  و  خود  برای

 بتتر آفریقتتا در ترکیتته مذاکره های شیوه. شودمی  دیده  نیز  اشاره  مورد  دوگانه  بندی  تقسیم

 نقتتش و انتترژی منتتابع تتتاریخی، مشتتترکات  فرهنگی،  های  عالقه  سیاسی،   بات  های  پایه

 آن  بتته  موضتتوع  ایتتن.  شتتودمی  بنتتدی  تقستتیم  اییآفریقتت   کشتتورهای  ایمنطقه  ژئوپولتیک

 بتته توجتته بتتا آفریقا در ترکیه  های  همکاری  یتوسعه  و  مذاکرات  های  شیوه  که  معنااست 

 ختتود  مشتتکالت  از  رهتتایی  بتترای  کشورها  راهبرد  نوع  و  کشورها  منافع  به  ترکیه  نیاز  نوع

 شود. بندی تقسیم توانمی

 شتتمال  کشتتورهای  ترکیتته،  روابتتط  توسعه  و  مذاکرات  در  آفریقایی  کشورهای  گروه  اولین

 است   شده  باعث   که  هستند  فرد  به  منحصر  ویژگی  چند  دارای  کشورها  این.  هستند  آفریقا

. شتتود  بتترده  نتتام  آفریقتتا  در  ترکیتته  بازارهتتای  گستتترش  از  مهمتتی  بخش  عنوان  به  آنها  از

 بندی  تقسیم  ژئوپلوتیک  و  سیاسی  اقتصادی،-فرهنگی  بخش  سه  در  ویژگیها  این  مهمترین

 عثمتتانی امپراطتتوری نفتتول تحتتت  مناطق از  مهمی  بخش  گذشته  در  کشورها  این.  شودمی

 آفریقتتا  در   روتمند  کشورهای  جز  اقتصادی  لحاظ  از  و  فراوان  انرژی  منابع  دارای  و  بودند

 بتتا  "تقریبا  های  دولت   دارای  منطقه  این  کشورهای  بقیه  لیبی،  جز  سیاسی  لحاظ  از.  هستند

 اروپتتا  به  آنها  نزدیکی  و  مدیترانه  دریای  ساحلی  خط  در  ورهاکش  این  وجود.  هستند   باتی

 کشتتورها ایتتن بتتا  تجتتاری  متتراودات  افزایش  و  قراردادها  بستن  در  را  ترکیه  است   توانسته

 صنایع خام مواد وجود و سو  یک از کشورها  این  به  کاال  آسان  نقل  و  حمل.  کند  راغب تر

 ترکیتته  ختتدمات  و  کاالهتتا  اصتتلی  ایبازارهتت   از  یکی  به  را  منطقه  این  دیگر  سوی  از  ترکیه

 تجتتاری  متتراودات  دارای  ترکیه  با  که  منطقه  این  کشورهای  مهمترین  از.  است   کرده  تبدیل

 هرچنتتد مصتتر  میان  این  در.  کرد  اشاره  مراکش  و  تونس  الجزایر،  مصر،  به  توانمی  هستند،

 اوایتتل تتتا 2013 ستتال از و دارد زیادی نظرهای اختالف ترکیه با  اخوانی  دیدگاه  لحاظ  از

 را  ترکیتته  با  خود  اقتصادی  مراودات  مرسی  محمد  دولت   از  ترکیه  حمایت   به خاطر  2017

 از آن آنکتتارا بتتا را تجتتاری  متتراودات  بیشترین  2017  سال  از  اما   درآورد  تعلیق  حالت   به

 متتراکش  و  تونس  مصر،  کشور  سه  با  آزاد  تجارت  قرارداد  بستن  با  ترکیه.  است   کرده  خود



126 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط ، بطط  روابطط 

دوره دوازدهطططط ، 

شماره اول، شططماره 

پ طططاپه  وططط  و 

  1401 وارم، بوار  
 
 
 

 متتدل  بخواهیم  اگر  ما.  دهد  افزایش  کشور  سه  این  بازارهای  از  را  خود  سهم  است   توانسته

 دو  بتته  کنتتیم  بررسی  هستند  آفریقا  شمال  در  "عمدتا  که  کشورها  این  با  را  ترکیه  مذاکرات

 .کنیم می پیدا دست  لیل مدل

 
 

 اول   نوع مذاکرات-اول نوع کشورهای مذاکرات  مدل

 

 

 
 

 دوم  نوع مذاکرات-اول نوع کشورهای مذاکرات  مدل

 

 تجتتار از کتته  هستند  کشورهایی  ترکیه،  تجاری  برنامه  در  آفریقایی  کشورهای  گروه  دومین

 ایتتن  در  بازار  اصلی  سیاستگذار  ترکیه  دولت   و  اند  نشده  وارد  آنها  بازارهای  به  "قبال  ترک 

 گتتروه ابتتتدا. شتتود متتی تقستتیم  دسته  سه  به  خود  گروه،  این.   آید  می  حساب  به  کشورها

 انجتتام نظتتامی و اقتصادی فرهنگی، فراوان اقدامات آنجا در ترکیه  هک   آفریقایی  کشورهای

 ژئوپلتتوتیکی  اهمیتتت   از  یا  و  سرخ  دریای  حاشیه  در  اکثرا  که  است   کشورهایی  است،  داده

  بتتاتی  بی  دچار  امنیتی  و  سیاسی  لحاظ  از  "عمدتا  کشورها  این  هستند.   برخوردار  خاصی
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  بتتاتی بتتی این است. مناطق این  در  رگراستعما  کشورهای  اقدامات  نتیجه  که  هستند  نسبی

 سر  به  فرهنگی  فقر  در  فرهنگی  لحاظ  از  و  ضعی   اقتصادی  لحاظ  از  که  است   شده  باعث 

 دولتتت  بتتا بسیاری اشتراکات دینی  و  هستند  اسالم  دین  دارای  کشورها  این  یعمده.  ببرند

 . دارند  اردوغان

 مهندسی خدمات  یتوسعه  و  نیتیام  فرهنگی،  راهبرد  سه  از  استفاده  با  مناطق  این  ترکیه در

 دولتتت  قدرت افزایش به بخش این در ترکیه.  بپردازد  خود  روابط  توسعه  به  است   توانسته

 میتتان  میتتانجیگری  بتته  توانمی  آن  اقدامات  مهمترین  از  که  است   زده  دست   ایمنطقه  های

 آمتتوزش  و  نظتتامی  پایگتتاه  ایجاد  و  سودان  سواکن  بندر  توسعه  سودان،  و  مصر  کشورهای

 کشتتورها ایتتن عمتتده در کتته آن چیزی. کرد اشاره  سومالی  در  دولتها  این  نظامی  روهاینی

 یکتتی  ستترخ  دریای.  است   سرخ  دریای  در  ساحلی  ژئوپولیتیک  مسائل  است،  اهمیت   حائز

 سراستتر در کتتاال و انتترژی توزیتتع بتتر  تواندمی  که  است   تجاری  های  گذرگاه  مهمترین  از

 هتتای  دولت   تقویت   جهت   در  خود  اقدامات  از  استفاده  با  آنکارا  لذا  .باشد  ت  یرگذار  جهان

 متتذاکرات  متتدل  این  در.  دهد  افزایش  را  سرخ  دریای  امنیتی  سطح  است   توانسته  آفریقایی

 متتالی،  هتتای  بحتتران  ماننتتد  کشتتور  این  های  بحران  رفع  با  کشورها  این  با  ترکیه  اقتصادی

 و  کنتتدمی  پیدا  ورود  کیهتر  دولت   ابتدا  مذاکرات  این  در.  شودمی  آغاز  ای  توسعه  و  امنیتی

 و کرده تقویت   را  دولتی  سازمانهای  کشورها  این  دولتهای  از  خود  حمایتی  های  سیاست   با

 ایتتن  پردازد.  می  کشورها  این  مردم  از  حمایت   به  ای  خیریه  و  نهاد  مردم  سازمانهای  سپس

 هنمونتت   از.  شتتود  آمتتاده  کشورها  این  در  گذاریسرمایه  برای  شرایط  تا  شودمی  باعث   اقدام

 ترکیتته،  میتتان  سیاستتی  -اقتصتتادی  هتتای  همکاری  به  توانمی  مذاکره  مدل  این  موفق  های

 .کرد  اشاره تانزانیا و  سومالی  سودان،
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 2-1 نوع کشورهای مذاکرات  مدل

 تجاری روابط آنها با ترکیه  که  آفریقایی  کشورهای  از  گروهی  مجموعه  این  از  دومین مدل

 حتتد  تتتا  که  است   آفریقا  مرکزی  کشورهای  عمدتاً  ،است   کرده  ایجاد  اقتصادی  مراودات  و

 ارتتتش  امتتا  ضتتعی   هتتایدولت   دارای  برخوردارند،  ضعیفی  نسبتاً  سیاسی   بات  از  زیادی

 از امتتا. ندارنتتد ترکیتته  با  تاریخی  و  فرهنگی  اشتراک   کشورها  این.  هستند  قدرتمندی  های

 ایتتن از ترکیتته کتته استتت  شتتده  باعث   موضوع  این.  برخوردارند  زیادی  بسیار  انرژی  منابع

 کشتتورها  ایتتن  از.  کنتتد  استتتفاده  ختتود  انتترژی  ت مین  مهم  منابع  از  یکی  عنوان  به  کشورها

 . کرد  اشاره نیجریه و نیجر  به توانمی

 دومتتین  بتته  نیجریتته  بوتتتاش،  مانند  ترکیه  خصوصی  های  شرکت   گذاری  سرمایه  با  اکنون

 از آنکتتارا به کشور این از مایع گاز صادرات و است  شده بدل کشور این  گاز  کننده  ت مین

 رستتیده  2017  ستتال  در  مترمکعتتب   میلیتتارد  1.5  به  2015  سال  در  مکعب   متر  میلیارد  1.1

 حضتتور دارد وجتتود کشتتورها ایتتن  در  ترکیه  مذاکرات  اقتصادی  مدل  باره  در  آنچه.  است 

 دولتتتی  حمایتتت   با  ترکیه.  است   نهاد  مردم  های  سازمان  و  خصوصی  های  شرکت   همزمان

 ستتازمان  توستتط  کشتتورها  ایتتن  مردم  میان  فرهنگسازی  و  خصوصی  های  شرکت   از  خود

 و  گتتذاری  ستترمایه  یتوستتعه  هاینامتته  موافقتتت   استتت،  توانسته  نهاد  مردم  حمایتی  های

 . برساند امضا به  مرکزی آفریقای های  دولت  با را  اقتصادی-تجاری های  کمیسیون
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 2-2  کشورهای   مذاکرات   مدل 
 

  بتتا   کتته   استتت   کشتتورهایی   ترکیتته،   مراوده   مورد   آفریقایی   های کشور   بخش   دومین   از   گروه   سومین 

  نستتبتًا  سیاستتی    بتتات   دارای   کشتتورها   ایتتن .  ندارنتتد   متتذهبی   و   تاریخی   فرهنگی،   اشتراکات   ترکیه 

  از   تتتا   استتت   شتتده   باعث   مناسب   جغرافیایی   موقعیت   کنار   در   سیاسی    بات   همین   و   هستند   مناسبی 

  دومتتین   کتته   استتت   جنتتوبی   آفریقتتای   کشتتورها   ن ای   مهمترین .  باشند   خوردار   بر   نیز   مناسبی    روت 

  کشتتورها   از   گتتروه   ایتتن   بتتا   خود   مذاکرات   مدل   در   ترکیه   دولت .  است   ترکیه   به   صادرکننده   کشور 

  توانمنتتد   بتتا   کند می   سعی   و   گیرد می   پیش   در   را   خصوصی   های   شرکت   از   حمایتی   سیاست  بیشتر 

.  دهتتد   اختصتتاص   د ختتو   بتته   کشتتورها   این   بازارهای   در   را   مناسبی   جایگاه   خصوصی   بخش   سازی 

  دولتتت   حمایتتت   بتتا   بختتش   این   در   2لیماک   و   1سینتک   مانند   ترکیه   خصوصی   های   شرکت   حضور 

  میلیتتون   80کنیتتا   کشتتور   در   ترکیتته   دولتتت   حمایت   با   ها   شرکت   این   اکنون .  است   همراه   کشور   این 

  گتتذاری   ستترمایه   دالر   میلیون   100  موزامبیک   و   گینه   عاج،   ساحل   مانند   دیگر   کشورهای   در   و   دالر 

  در   ترکیتته   دولتتت   مستتتقیم   غیتتر   حضور   دارد،   بخش وجود   این   در   مذاکره   مدل   در   آنچه .  اند   کرده 

 . است   کشورها  این   در   ترک   خصوصی   های   شرکت   اقتصادی   مذاکرات 

 

 ارزیابی سطح روابط اقتصادی ترکیه و آفریقا    . 5-3

  دنبتتال   جتتدی   شتتکل   به  را  آفریقا  در  گذاری  سرمایه  اخیر  های  سال  در  ترکیه  خصوصی  بخش 

  دالر   میلیتتارد   55  از   بتتیش   به   آفریقا   قاره   در   کشور   این   قراردادی   های   طر    رقم   اکنون   هم   ه، کرد 

 
1. Sintek 

2. Limak 
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  بتتا   اقتصتتادی   اتحتتاد   بتتا   و   ویتتژه  اقتصادی  راهبردی  پایگاههای  تشکیل  با  دارد  نظر  در  و  رسیده 

  حجتتم .  باشد   داشته   مو ری   حضور   قاره   این   دالری   تریلیون   یک   بازار   در  آفریقا،  قاره  کشورهای 

  میلیتتارد   سه   حدود   پیش   سال   15  آفریقایی   کشورهای  و  ترکیه  بین  اقتصادی  مبادالت  و  تجارت 

  آفریقتتا   بتته   ترکیه   صادرات   میزان   ،   رسیده   دالر   میلیارد   17.5  به   اکنون   هم   رقم   این   ولی   بود،   دالر 

استتت    رستتیده   2018  ستتال   در   دالر   میلیتتارد 14  از   بتتیش   بتته   2003  ستتال   در   دالر   میلیتتارد 2  از 

 (Aman, 2017: 401-403 ).   دالر   میلیتتون   100  از   ترکیه   مستقیم   گذاری   سرمایه   رقم   همچنین  

  همکتتاری   نامتته   توافتتق   47  ایتتن،   بتتر   عالوه   و   یافته   افزایش   دالر   میلیارد   6.5  به   قبل   سال   15 در 

استتتت    رستتتیده   امضتتتا   بتته   آفریقتتتایی   کشتتتورهای   و   ترکیتته   بتتتین   تجتتتاری   و   اقتصتتادی 

 (www.unctad.org .) پتترواز   اکنون   هم   ترکیه   اپیمایی هو  های  شرکت   که  است  حالی  در  این  

  . است  کرده   برقرار   را   قاره   این   کشور   42  در   نقطه     62   به  مستقیم 

را متتورد بررستتی  2018در نمودار لیل میزان صادرات و واردات ترکیه به آفریقا تا ستتال 

 قرار می دهیم.
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 آفریقا به ترکیه صادرات نمودار

 

 
 آفریقا  از ترکیه واردات نمودار

 

ش ترکیه به سوی آفریقا هرچند از دیدگاه ترکیه موفق به حساب می آیتتد، ولتتی در گشای

صورت مقایسه با اقدامات بازیگران دیگر سیاست بین الملل می تتتوان ایتتن تحتتوالت را  

ناکافی دانست. به خاطر اینکه ترکیه خود را یک بازیگر  متوسط می دانستتت، در عرصتته 
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ارتباطات، انبوه ستتازی و آمتتوزش متمرکتتز شتتد.   کمک های  انسانی، بهداشت و درمان،

   (Çolak, 2012)بازی برد برد خود را به قدرت نرم خود اضافه کرد.

در آفریقا عرصه ها و بخش های زیادی به چشم می خورد که  به صورت دست نخورده 

و خام موجود می باشد. چین، خالء موجود را خیلی خوب پر متتی کنتتد و لختتایر ارزی 

قاره سیاه به شکل سرمایه گذاری خرج می کند. این وضعیت باعث می شتتود   خود را در

 ,Kakuchi) آفریقا به عنتتوان یتتک بتتازیگر جدیتتد در اقتصتتاد جهتتانی مشتتارکت کنتتد. 

در این راستا ترکیه در کنار چین، هند، برزیل و کره جنوبی به عنوان یکی از پتتنج (2013

در صورت خراب شدن نمتتاد  (Davies, 2008: 32) شریک نوظهور مطر  شده است. 

چین درآفریقا ممکن است ترکیه مزیت بیشتری را کسب نمایتتد و در چشتتم کشتتورهای  

پس، سفر طوالنی ترکیه در قاره آفریقتتا، (Boztaş, 2014:162) قاره  ارزشمند تر شود. 

 بیم ها و امیدهای زیادی را به همراه دارد.

 

 

 گیرینتیجه. 6

 در کشتتور ایتتن اقدامات به  گذرا  نگاهی  و  آفریقا  در  ترکیه  وابطر  توسعه  الگوی  بررسی  با

 سیاستتت   اقتتدامات  تمتتام  در  را  محتتوری  منتتافع  دیدگاه  توانیممی  ما  گذشته  سال  15  طول

این دیدگاه در چارچوب نگاه .  بنگریم  آفریقا  با  خود  روابط  گسترش  برای  ترکیه  اقتصادی

یرد. ترکیه با توجه به نقاط قتتوت و گ  عثمانی گرایی نوین مورد تحلیل و بررسی قرار می

ضع  خود توانسته است با استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی در آفریقا، این قاره را به 

عنوان یک راهبرد اساسی برای افزایش قدرت نرم و قدرت ت  یرگذاری ختتود در محتتیط 

 بین المللی استفاده کند. 

 کشتتور  ایتتن  نفول  تقویت   و  ت  یرگذاری  برای  ترکیه  کلی  سیاست   در  آفریقا  در واقع ورود

 بتته روز و شتتدهشتتروع  آرام و مالیم شیبی با که  است   المللیبین  و  ایمنطقه  سطح  دو  در

 بتته توجتته با که سیاستی رویه و روند شدن. کامل برای  سرعت گرفتن است   حال  در  روز

 یتتهترک   در  مربوطتته  هایعرصتته  تمتتام  در  وی  داشتتتن  قتترار  محوریت   در  و  اردوغان  نقش

 غیتتر نظتتامی،-سیاستتی گیران تصمیم یعنی اصلی بازیگر سه میان همکاری  مناسب   فضای

. استتت  کتترده فتتراهم را فعاالن بخش خصوصتتی همچنین و توسعه عدالت  حزب  رهبران
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 و داخلتتی  سیاستتی  ابتتزار  یتتک  بتته  تبدیل  کنونی،  ترکیۀ  خارجی  سیاست   کرد  ادعا  توانمی

 که  ابزاری.  است   شده  اهدافش  و  میماتتص  پیشبرد  جهت   در  اردوغان  برای  مهم  خارجی

 .  است  آن  هایاولویت  از  بلکه شود،می  شامل  تنها نه نیز را آفریقا در نفول  ایپروسه پروژه

گری سیاستگذاران ترکیه به مباحث پیرامتتونی ختتود، با توجه به نگاه استراتژیک نوعثمانی

محتتیط پیرامتتونی جهتتت   حزب عدالت و توسعه آفریقا را به عنوان یکی از مراکز اصتتلی

تثبیت و افزایش نفول خود در قلمرو سابق امپراطوری عثمتتانی بتتر متتی شتتمارد. در ایتتن 

مسیر اقتصاد به عنوان مهمترین روش ورود ترک ها به آفریقا از ستتوی دولتتت و بختتش 

خصوصی این کشور مورد پذیرش قرار گرفت و ایتتن مستتئله باعتتث شتتد تتتا متتا شتتاهد 

های نفتتول گتتام بتته گتتام دولتتت و شتترکت هتتای ترکیتته ای در روندها، اهداف و راهبرد

کشورهای آفریقا باشیم. با توجه به منابع، افزایش بهبود فضای کستتب و کتتار و موقعیتتت 

استراتژیک قاره آفریقا اردغان برای دسترسی به اهداف بلند پروازانتته ختتود آفریقتتا را بتته 

ه استتت. افتتزایش حضتتور عنوان مرکز اصلی فعالیت هتتای اقتصتتادی ترکیتته تبتتدیل کتترد

نیروهای امنیتی ترک زبان، تقویت ارتش های کشتتورهای آفریقتتایی، کمتتک در راستتتای 

افزایش سطح بهبتتود زنتتدگی متتردم آفریقتتا در کنتتار توستتعه هدفمنتتد بختتش انتترژی در 

کشورهای آفریقایی مباحثی است که نشان می دهد آنکارا توانسته است تتتا حتتدودی بتته 

قا دست یابد. اما افزایش سطح نارضایتی مردم ترکیه نسبت بتته اهداف نفول خود در آفری

دخالت های نظامی در کشورهای همسایه، کاهش سطح تولید ناخاص داخلتتی ناشتتی از 

که به تضعی  اقتصاد ترکیه منجر شده است، کاهش 19جنگ سوریه و همه گیری کویید  

دی ترکیتته منجتتر ارزش لیر و مشکالت اقتصادی کشور که به کاهش ظرفیت های اقتصتتا

شده است، افزایش سطح حمایت های مردمی از رقبای حزب عدالت و توسعه و جریان 

حامیان غرب گرایی در ترکیه و وجود رقبای قدرتمندی مانند فرانسه، ایتتاالت متحتتده و 

چین در آفریقا مسائلی است که می تواند آینده حضور ترکیه در آفریقتتا را تحتتت شتتعاع 

 قرار دهد. 
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