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دربارۀ مرکز

مركز مطالعات وبرانمه ريزى بيان مركزى مستقل وغري انتفاعى است كه مقر اصلى آن در شهر بغداد 
است. هدف اساسى اين مركز ارائه ديدگاه هايی صادقانه و واقع بينانه پريامون مسائل ورخدادهای 
سياسی خارجی مرتبط به خاورميانه و به ويژه مسائل مرتبط به عراق می ابشد. اين مرکز مطالعاتی 

سعی دارد در عرصه های سياسی وآکادميک حتليالتی مستقل راهکارهای عملی وروشن ارائه منايد.

امهيت اقليمی وبنی املللی عراق ورخدادهای پياپی آن در مقارنه اب اکثر حتليالت سياسی وديدگاه 
هايی که سعی در دنبال کردن مسائل سياسى اين منطقه دارد نيازمند جوانب فکری روشن بوده وفاقد 
تواانيی انديشيدن خارج چهارچوب معمول که تصوير ذهنی منطقه ای وجهانی عراق را طی دهه های 
اخري متبلور ساخته می ابشد. بدين جهت اين مرکز مطالعاتی تالش می کند ديدگاه های نوينی که بی 
طرفی علمی وشفافيت وخالقيت را رعايت می کند ارائه دهد. مطالعات مرکز بيان شامل بررسی وحتليل 
حبراهنای عراق وخاورميانه می ابشد ودر نظر دارد راهکارها وديدگاهای مناسب وکارآمدی را در کواته 

مدت وبلند مدت در اختيار تصميم گريندگان سياسی قرار دهد.
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دو کشور  بنی  روابط  تريگی  به  ترکيه  و  آمريکا  متحده ی  اایالت  بنی  اختالفات  افزايش 
تنها در سال 1974، در زمان محله ی  را  اين حالت  اجناميده است. اتريخ روابط دو کشور 
نريوهای ترکيه به مشال قربص به خود ديده بود؛ ات جايی که روابط اين دو هم پيمان انتو– آن زمان 

و اکنون- به مرز فرواپشی رسيد. 
جمموعهای از عوامل، حبران کنونی در ترکيه را اجیاد کرد. أتثري و أتثرات شديِد پول ملی 
ترکيه، از کوداتی انکام عليه رئيس مجهور طيب اردوغان در سال 2016، آغاز شد. اما امور 
رفراندوم  اين  رفراندوم حبث برانگيز و جنجالی در سال 2017، متحول شد.  از  بعد  سياسی 

اختيارات بسيار گسرتدهای را برای اردوغان به ارمغان آورد. 
حبران کنونی که اب توئيت دوانلد ترامپ رئيس مجهوری آمريکا درابره ی ادامه ی ابزداشت 
کشيش آمريکايی، اندرو برونسون در ترکيه به اهتام تروريست بودن و جاسوسی برای اایالت 
متحده و محايت از کوداتگران به مدت دو سال بود که شتاب گرفته بود، انگهان پس از موجی 

از ابزداشتهای گسرتده در ترکيه پس از شکست خوردن کوداتی نظامی به اوج خود رسيد. 
أتثري اين حبران، در پی نگرانيهای روز افزون از مديريت رئيس مجهور اردوغان –که در ماه 
جوالی اب اکثريت قاطع آرا، جمددا به عنوان رئيس مجهور انتخاب شده بود - بر مسائل اقتصادی 

ترکيه ابزاتب بيشرتی مييافت. 
هر چند اقتصاد ترکيه در رتبه ی هفدهم برترين اقتصادها در جهان است، اما مشکالت 
اين کشور به شدت رو به فزونی بود، به ويژه جنگ اقتصادایی که ترامپ شروع کرده بود، جتارت 
جهانی را به لرزه و اضطراب درآورده، پيماهنای بنی  املللی را تضعيف و رشد اقتصادی در جای 

پیامدهای کاهش ارزش پول ملی ترکیه

امحد حسن علي*
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جای جهان را اب هتديد مواجه کرده بود. 
از آن است که مبادا دولت مردمی  نگرانيهای سرمايهگذاران خارجی در ترکيه، انشی 
اردوغان برخی سياستهای اقتصادی غري مسؤوالنه را در پيش گريد که ابعث تضعيف استقالل 
ابنک مرکزی شود. انظران نيز؛ از اين که اين سياستها مانع اقدامات ضروری برای استقرار بيشرت 

اقتصادی شود، نگران هستند. 
از  اما پس  به قيمت 4.7 دالر مبادله ميشد،  ارز  از ژوئيه، لريه ی ترکيه در ابزار  پيش 
انتخاابت رایست مجهوری  قيمت آن به 5.5 کاهش ایفت و سپس ات اپاین ماه آگوست اين  
روند کاهش ادامه ایفت. هنگامی که ترامپ احساس کرد بعد از حترمیهای وزير دادگسرتی و وزير 
کشور ترکيه به دليل ابزداشت کشيش آمريکايی، فشارهای سياسی و تبليغاتی بر ترکيه نيز أتثري 
خود را گذاشته است، حترمیهای جديدی را برای ترکيه وضع کرد و تعرفههای واردات فوالد از ترکيه 
را به ميزان پنجاه درصد و آلومينيوم را به ميزان بيست درصد افزايش داد. اين حترمیهای آمريکا 
ابعث شد ات فوالد ترکيه در ابزارهای آمريکا گران تر شود و در پی آن، صادرات فوالد ترکيه به 

آمريکا اب شکست مواجه گردد1. 
زمانی که رؤسای مجهور آمريکا و ترکيه اب افزايش جنگ لفظی خود، هرج و مرج بيشرتی 
فزاينده، که  ديپلماتيک  به شکل يک جنگ  آهنا کم کم  اختالفات شخصی  و  ميکردند  اجیاد 
مترکز آن بيشرت بر شخصی کردن امور سياسی بود، منود مييافت در مهنی حال روایروييهای شبه 
شخصی بنی اين دو رئيس مجهور، سؤاالت بسيار زایدی را در بنی افکار عمومی برانگيخته بود. 
مهاهنگی  درابره ی  آمريکا  متحده ی  اایالت  به  مستقيمی  و  انتقادات گسرتده  اردوغان 
کوداتی نظامی از طريق فتح اهلل گولون، مبلغ ترکيهای در تبعيدگاه خود در پنسيلوانيا، مطرح 

ميکرد و خواهان حتويل فوری وی بود اما پيوسته اب خمالفت مسؤوالن آمريکايی مواجه ميشد. 
هرچه ترامپ بر شدت سخنرانی خود ميافزود، اردوغان نيز حلن خطابش را شديدتر ميکرد 
به قدرهتای خارجی که وی  از عقب نشينی نشان منيداد. وی به شدت  و کوچکرتين عالمتی 
را به مديريت حبران اقتصادی در ترکيه متهم ميکردند، ميتاخت و متعهد شده بود که در برابر 
فشارهای غربی سر خم نکند. اردوغان ميگفت: »کسانی که ميپندارند، ميتوانند اب اين ابزيهای 
اقتصادی کمر ما را خم کنند، به هيچ وجه اين ملت را نشناختهاند. آهنا منيتوانند اب زابن هتديد 
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و ابجخواهی اب اين ملت صحبت کنند«2. 
آزادساری کشيش  برای  اقتصادی،  و  سياسی  فشارهای  طريق  از  داشت  قصد  ترامپ 
آمريکايی اب اردوغان به توافق برسد؛ در مقابل، اایالت متحده نيز اب ابزگشت فعال ابنکی بزرگ 
ترکيه –که نقش مهمی در أتسيس ابنک »الرتکی« داشت- و امتام ابقيمانده جمازات خود در 
ترکيه، موافقت کند. اين فعال ابنکی به اهتام نقض حترمیهای آمريکا عليه ايران در آمريکا زندانی 
بود. هم چننی اب وساطت و درخواست آمريکا، شهروند ترکيه که در اسرائيل ابزداشت شده بود 

آزاد شود. 
به نظر مريسيد تالشهای ديپلماتيکی برای برداشنت حترمیهای آمريکا عليه أتسيس ابنک 
»الرتکی« که در امتالک دولت ترکيه بود، اجنام ميشد. دليل حتميل اين حترمیها به گفته ی اایالت 
متحده ی آمريکا »توطئه« برای نقض حترمیهای آمريکا عليه ايران بود؛ اما عدم آزادسازی کشيش 
آمريکايی در ميان اپفشاری رؤسای مجهوری آمريکا و ترکيه بر مواضع خود، اين مذاکرات را اب 

بن بست مواجه کرده بود. 
رئيس مجهور ترکيه صالبت خود را بيشرت و مردم ترکيه را برای تقويت ارزش پول ملی ترکيه 
به فروش طال و دالر و خريد لريه دعوت کرد. وی گفت: »کسانی که دالر، يورو و طال زير 
ابلشهای خود اندوختهاند ابيد به ابنک و صرافيها بروند و آن را به لريه ی ترکيه تبديل کنند. اين 

يک مبارزه ی ملی است«3. 
سقوط لريه موجب نگرانی در ابزارهای مالی شد؛ زيرا اين سقوط شک مردم درابره ی 
سرمايهگذاری در سهام و اوراق هبادار ترکيه را برانگيخت. سود سهام ترکی که بيش از ده سال 
اين بدان معنا بود که  به بيش از 20 درصد رسيد.  افزايش داشت ات  سابقه، اب شيب تندی 
ابزرگاانن و سرمايهگذاران برای سرمايهگذاريهايی اب ريسک روزافزون، خواهان سودهای بسيار 

ابالتری هستند.
دامنه ی اين نگرانيها به شک درابره ی سرمايه گذاری ابنکهای آسيايی و ارواپييای رسيد 
که به شکل گسرتده در ترکيه سرمايهگذاری کرده بودند و در کاهش هبای ابزارهای سهام در 

سراسر دنيا مشارکت داشتند4. 
کاهش شديد ارزش پول ملی ترکيه نگرانيها و هراسهايی را در مورد سياستهای اقتصادی 
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اردوغان که برای سازندگی کشور به سرمايهگذاريها تکيه کرده بود در پی داشت. سري نزولِی 
فزاينده ی لريه از زمان انتخاب جمدد اردوغان به رایست مجهوری، اين نگرانيها را تقويت ميکرد 
که وی بيش از پيش منزوی شده و سياستهای اقتصادی ای را دنبال ميکند که هيچ سودی برای 
سرمايهگذاران ندارد؛ مثل افزايش نرخ سود برای جلوگريی از تورم و کاهش فشار بر لريه. حتی 
دولت ترکيه اپ را فراتر از اين گذاشته و اعالم کرد در مسائل اقتصادی به کشورهای پشتيباِن ترکيه 
مانند روسيه و ايران روی خواهد آورد، هر چند اين کشورها از طرف آمريکا حترمی شده ابشند. 

رویکرد ترکیه به حمور روسی
در ساهلای اخري، ترکيه به روسيه و ايران نزديکرت شده است– دو کشوری که از سوی 
آمريکا مورد حترمیهای قرار گرفته اند- اگر به اتريخ نه چندان دور روابط آمريکا و ترکيه ابزگردمی، 
خواهيم ديد که اين روابط در دوره ی رایست مجهوری ابراک اوابما بسيار مستحکم و تنگاتنگ 
بوده است. اوابما از ترکيه به عنوان »دموکراسی اسالمی سرتگ اید ميکرد و آن را الگويی بسيار 

مهم برای ديگر کشورهای اسالمی منطقه به مشار ميآورد«5. 
روابط بنی سه کشور )ترکيه، روسيه و ايران( به تفامهی برای حل درگريی در سوريه که وارد 
سال هشتم خود ميشد تبديل شد. در نتيجه چننی تفامهی؛ بيشرت خبشهای سوريه حتت سيطره ی 
بشار اسدی در آمد که اایالت متحده ی امريکا هم چنان در تالش برای براندازی آن است. 
به نظر مريسد ريشه ی اختالف بنی امريکاييها و ترکها در چگونگی تعامل اب کردها است. در 
حالی که ترکها از عدم اپيبندی رهربان امريکا به تعهدات خويش در قبال ابقی ماندن ترکها در 
شرق رود فرات شکايت ميکردند اایالت متحده آهنا را به عنوان هم پيماانن خود در جنگ عليه 

داعش به مشار ميآورد. 
ترکيه در اپسخ به عدم اپيبندی اایالت متحده در مسأله ی کردها اقدام به عمليات نظامی 
در سوريه و تعقيب گرداهنای طرفدار اایالت متحده منود. هم زمان ترکيه برای مذاکره اب امريکا 
و خريد سيسم پدافند هوايی پيشرفته از نوع اس-400 تالش ميکرد. حال اگر در نظر داشته 
ابشيم که ترکيه عضو فعالی در پيمان انتو است؛ اين اقدام ترکيه از نظر امريکا، گامی مؤثر بر 

عليه منافع دفاعی اسرتاتژيک اایالت متحده و هم پيماانن او مشرده می شد. 
نشريه ی معترب فارين اپليسی به نقل از يکی از کارشناسان امريکايی ميگويد: اگر ترکيه از 
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هواپيماهای اف-35 امريکايی استفاده کند و مهزمان به سامانه ی اس-400 روسيه برای پدافند 
هوايی دسرتسی داشته ابشد، مسکو هر حلظه قادر است که اطالعات ارزمشندی از اين هواپيما 
به عنوان پيشرفته ترين هواپيمای صنايع نظامی امريکا مجع آوری کند. در پی چاپ اين گزارش در 

اين نشريه، مقامات امريکايی از اتخري در حتويل اين مدل هواپيما به ترکيه خرب دادند6. 
سیاستهای مالی و پولی دولت ترکیه 

اپينی ماندن ميانگنی سود، به أتمنی مالی برانمه ی حتريک مالی ويژه در ترکيه کمک کرد. 
اين برانمه برای صنايع ساختمان و به منظور اجیاد رشد فزاينده طرح ريزی شده بود. اما نرخ سود 

اپينی نيز به افزايش تورم دامن ميزد. 
ارزش اپينی پول ملی ترکيه به تشديد مشکل تورم فزاينده در ترکيه منجر و ابعث شد که 
زندگی برای ساکنان اين کشور که تعداد آهنا ابلغ بر 80 ميليون نفر است، سخترت و سخترت 
شود. اب افزايش ميانگنی تورم از چند ماه پيش ات کنون، مصرف کنندگان ترک اب افزايش قيمت 
مواد غذايی و سوخت و دارو مواجه شدند و در نتيجه توليدات وارداتی به ترکيه پرهزينهرت از 

قبل ميشد. 
به عنوان مثال- در حالی که لريه هم چنان به کاهش ارزش خود در برابر يورو ادامه ميداد- 
شکاف، بنی مبالغی که شرکتهای دارويی به وارد کنندگان ارواپيی پرداخت ميکردند اب مبالغی که 

از داروخاهنهای ترکيه درایفت ميکردند، رو به افزايش بود. 
از  امريکا را  برابر دالر  از 40 درصد ارزش خود در  ابتدای سال جاری، بيش  از  لريه 
دست داد. نشاهنهای خستگی  عماًل در اقتصاد ترکيه ديده ميشود. اين اقتصاد کمبود حساب 
در خبشهای خصوصی  ديون  از  اب سطح اباليی  اين که  بر  ميکند، عالوه  مديريت  را  جاری 
وسرمايهگذاريهای کالن خارجی در سيستم ابنکی مواجه است. ميانگنی تورم ساالنه ترکيه در 
ژوئيه به 15.9درصد رسيد و اين ميزان بيش از پنج برابر ميانگنی متوسط کشورهای ثرومتند دنيا 

است. افزون بر اين قرضهای دولتی اب ارز خارجی نيز افزايش بسيار خطرانکی داشته است7. 
سرمايهگذاران خارجی، پس از اين که خبش ساختمانی به مدت چند سال رشد خوبی 
داشت، از انبسامانی در اين خبش نيز نگرانيها و بيمهايی دارند؛ چرا که اين خبش برای ابنکهای 
ترکيه ديون فزايندهای را برجاگذاشته است. شرکتهای ترکيه برای کاهش هزينههای اقرتاض، در 
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ساهلای اخري تالش ميکردند که وامهای خود را اب ارز خارجی درایفت کنند. انظران اقتصادی 
احساس نگرانی ميکنند که مبادا اين شرکتها اکنون از پرداخت وامهای خود شانه خالی کنند؛ زيرا 
علی رغم اختالف و شکاف عميق بنی ارزش لريه و ديگر ارزها مانند دالر و يورو؛ ترکها هم چنان 

ديون خود را اب لريه پرداخت ميکنند. 
هشدار  خارجی  ديون  حبران  و  ابزار  حبران کساد  در  ترکيه  افتادن  درابره ی  اقتصادداانن 
ميدهند. ديونی که تسويه ی آهنا مستلزم اقدام جنات خبش صندوق بنی  املللی پول است. اين در 
حالی است که به اين زودی اطمينان الزم به لريه ی ترکيه به دست خنواهد آمد. زيرا صندوق بنی 
املللی پول معتقد است ترکيه کم ترين ميزان ذخاير کافی برای اقتصاد ابزارهای نواپ را در اختيار 

دارد و مهنی موضوع، اقتصاد ترکيه را در معرض موجی از مضاربه قرار خواهد داد8.  
ترکيه در حال حاضر تالش ميکند ات منابع مالی مورد نياز خود را از منابع خارجی اب 
اختيارات حمدود أتمنی کند اما بر عکس يوانن ،که اب مهنی حبران مالی مواجه بود؛ ترکيه عضو 
احتاديه ارواپ نيست و از يورو استفاده منيکند. اين بدان معناست که شايد ابنک مرکزی ارواپ و 

کشورهای ثرومتند واقع در مشال اين قاره از أتمنی مالی ترکيه امتناع کنند9. 
اينجاست که ترکيه ای به مست روسيه؛ که خود اب مشکالت خاصی مواجه است و ای به 
مست چنی که تالش ميکند تنشهای جتاری خود اب امريکا را آرام کند و ای در هنايت به مست 
قطری مريود که بنی کشورها بيشرتين توليد انخالص داخلی برای هر شخص را در اختيار دارد. 
نقش ترکيه در محايت از قطر برای عبور از حماصره ی اقتصادایی که زير نظر عربستان سعودی 
هدايت ميشود و وارد سال دوم خود شده است، بر هيچ کس پوشيده نيست. حتليل گران بر اين 
ابور هستند که اردوغان برای اين که به دامان صندوق بنی املللی پول پناه نربد از هيچ کوششی 

فرو گذار خنواهد کرد. 
اثرات احتمالی بر ابزارهای جهانی 

کارشناسان، تصوير تريهای از ادامه ی کاهش ارزش لريه ترکی ارائه؛ و هشدار ميدهند که 
ابزارهای جهانی اب پيامدهای بسيار بدی مواجه خواهد شد؛ زيرا سرمايهگذاران سعی ميکنند 
أتثري اين حبران بر ابنکهای ارواپييای که به ترکيه وام دادهاند را ارزایبی کنند. تصوير تريه و مبهمی 
که کارشناسان ترسيم ميکنند به دليل کمبود حساب جاری ترکيه در کنار ميزان ابالی ديون اين 
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کشور در خبش خصوصی و سرمايهگذاری خارجی هنگفت در سيستم ابنکی است10. 
مهانطور که پيش از اين اشاره کردمی، ميانگنی تورم به ميزان ساالنه 15.9درصد در ژوئيه 
رسيد و اقرتاض دولتی اب ارز خارجی به ميزان چشم گريی افزايش پيدا کرد. سرمايهگذاران احساس 
نگرانی کردند که مبادا شرکتهای ترکيهای که وامهای انبوهی را جهت سود کردن در ابزار پر 
رونق ساختمان گرفته بودند، نتوانند به دالر و يورو پرداخت منايند. به مهنی دليل تالش کردند ات 
ابزپرداخت اين وامها به دالر و يورو ابشد؛ زيرا لريه ضعيف به معنای ابزپرداخت مبلغ بيشرتی 

است که در نتيجه مشکل را دو چندان خواهد کرد11. 
در صحنه جهانی- به ويژه کشورهای منطقه که اب ترکيه روابط تگاتنگی دارند- کارشناسان 
هشدار ميدهند که هر چند در واقع اقتصاد ترکيه 1درصد از اقتصاد جهانی را تشکيل ميدهد، اب 
اين مهه اين حبران صرفاً حبرانی داخلی نيست. اين حبران ابعث سقوط شديد در ابزارهای ارواپيی 

به ويژه در کشورهايی شده است که معامالت ابنکی آن اب پول ملی ترکيه اجنام می شود12. 
نگرانی سرمايهگذاران،  افزايش  نواپ اب  ارِز ابزارهای  ميدهد که  نشان  گزارشهای رويرتز 
کاهش داشته است. به عنوان مثال پول ملی آفريقای جنوبی اب روبل روسيه و پزوی مکزيک در 
ميان موجی از نگرانيها و بيمها از شکست دولت اردوغان در غلبه بر اين حبران مالی کاهش 
پيدا کرده است و أتثري دومينويی خود را بر کشورهای ضعيف ديگر نيز خواهد گذاشت. از طرفی 
حتی اپفشاری رئيس مجهور ترکيه بر اين موضوع که کشورش ميتواند از اين حماصره ی اقتصادی به 
سالمت عبور کند نيز اطمينان الزم برای آرامش ابزارهای سرمايه را اجیاد نکرد.  بلکه کشورهايی 
که دارای ابزارهای نوظهور و نواپ اب امهيت اسرتاتژيک هستند نيز در معرض فرواپشی و سقوط 

احتمالی قرار ميگريند. 
در مقابل اردوغان به رئيس مجهور امريکا اببت حتميل حترمیها و افزايش تعرفههای گمرکی 
بر واردات فوالد و آلومينيوم ترکيه به شدت محله منوده و -در حالی که اب فشارهايی از جانب 
ابزار برای اپسخگويی در برابر سقوط لريه و افزايش ميانگنی تورم مواجه بود- خطاب به او 

گفت: »ما در انتو اب هم هستيم و تو به شريک اسرتاتژيک خود از پشت خنجر ميزنی«13. 
وحتی ات کنون، رئيس مجهور اردوغان هيچ اشارهای به آزاد کردن کشيش امريکايی نداشته 
و هيچ درخواستی به صندوق بنی املللی پول برای کمک مالی فوری ارائه نداده است. وی گفته 
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است: به زودی لريه به ثبات معقولی خواهد رسيد. 
کارشناسان اقتصادی از اين ميرتسند که اين سخنان اردوغان آتش حبران را شعلهورتر کند 
و اب تضعيف بيشرت لريه، ترکيه در لبه ی سراشيبی سقوط قرار گريد. چرا که ممکن است ممانعت از 
ابزپرداخت وامها، اپاینی برای اقتصاد ترکيه ابشد. ديون شرکتها که بر اساس دالر حماسبه ميشود 
و مبلغ آن ابلغ بر 300 ميليارد دالر است، اين کشور را در معرض خطر جدی قرار ميدهد. 
دالالن ارز شروع به ارزایبی ضررهای احتمالی ارواپ منودهاند و هم چننی ديگر کشورهای اب اقتصاد 
نواپ، که از کاهش نرخ سود جهانی برای انباشت ديون اب ارز خارجی در طی دوره ی بعد از اين 

حبران مالی استفاده ميکنند، شناسايی کردهاند14. 
برخی از سران کشورهای عضو احتاديه ارواپ از احتمال انتقال مشکالت مالی ترکيه به 
ابنکهای  طريق خسارهتايی ابشد که  از  است  ممکن  مشکل  اين  دارند.  هراس  ارواپ  احتاديه ی 
ايتاليايی برای پرداخت وامهای کالن به ترکيه متحمل شده اند ای از طريق افزايش  اسپانيايی و 
ات  اردوغان خواسته  از  آملان  اعظم  مرکل، صدر  آنگال  مهاجرت.  قبول  قابل  و غري  انمتعارف 
از خمالفت اب افزايش نرخ سود دست بردارد. اين کار به ابنک مرکزی در آنکارا اجازه ميدهد 
ات هزينههای اقرتاض رمسی را از ميزان کنونی افزايش دهد. اب چننی اقتصادی که اب مشکالت 
عديدهای دست وپنجه نرم ميکند، ترکيه نياز به سياستهای اقتصادی مطمئنرت و اب نظم مالی 

بيشرت و هم چننی استقالل ابنک مرکزی دارد ات اوضاع کنونی متحول شود15. 
عادی سازی روابط اب امريکا ميتواند از حجم تالشهايی که ابنک مرکزی ترکيه ابيد برای 
سيطره بر اوضاع اقتصادی اجنام دهد بکاهد. اما اين موضوع در شرايط کنونی ارجحيت ندارد. 
در پرتو شرايط سياسی و اقتصادی داخل ترکيه، معلوم نيست که آای گامهای ضروری برای کنرتل 

پيامدهای ابزار برداشته خواهد شد ای خري؟ 
خشم اردوغان نسبت به ترامپ، ابزار پيشبينيها را گرم کرد. پيش بينی ميشد که اردوغان 
ترکيه را از انتو خارج کند و برای درایفت کمک مالی از روسيه و چنی اقدام منايد و از صندوق بنی 
 املللی پول هيچ درخواستی نکند. صحبتهای رئيس مجهوری ترکيه درابره ی »تروريستهای اقتصادی 
در رساهنهای اجتماعی« و پيگريی آهنا از طريق دستگاه قضايی و هم چننی درابره ی مقامات 
مالی که آانن را »شبکه ی خائنان« ميدانست، نگرانيهای مضاعفی را برای سرمايهگذاران در 

پی داشت. 
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چکیده: 
ترکيه بدون ثبات به نفع احتاديه ی ارواپ نيست. از طرفی هيچ اراده ی سياسی برای کمک 
کردن به ترکها وجود ندارد؛ زيرا موضع گرييهای ساهلای اخري اردوغان در برابر ارواپ و به ويژه 

آملان به هيچ وجه دوستانه نبوده است. 
در حالی که برخی در ارواپ ميهراسند مبادا حبران کنونی ترکيه هتديدی برای توافقنامه ی 
پناهندگی اب آنکارا ابشد، برخی ديگر معتقدند که ترکيه بيش از هر زمان ديگری به ارز نياز دارد 

و از اين طريق ميتوان بر مهه ی خطرات احتمالی از انحيه ی ترکيه غلبه منود. 
اقتصادداانن انتظار داشتند اگر ترکيه در مسري کنونی خود ابقی مباند، دير ای زود درخواست 
نوعی جنات مالی از احتاديه ی ارواپ خواهد کرد. اما مکانيزم جنات ارواپ تنها خمتص اعضا است. 
حتی اگر احتاديه ی ارواپ ميتوانست به ترکيه کمک کند، ترجيحاً اردوغان نبايد شروط مربوط به 

اين کمکها مانند افزايش نرخ سود را ميپذيرفت. 
حبران ترکيه؛ نتيجه ی ساهلا اجرای سياستهای مالی و پولی سهالنگارانه بوده و تقريبا متام 
مسئوليت آن بر دوش شخص اردوغان است. اما آنچه اوضاع را برای ترکيه خطرانک ميکند اين 
است که اردوغان تنها کسی است که برای اصالح اين امور قدرت دارد و اميدی نيست که وی 

به اين زودی اين کار را اجنام دهد. 
سرمايهگذاران خارجی –که خبش اعظمی از آانن ارواپيی هستند- ميگويند رئيس مجهور 
الکرتونيک  دستگاههای  ديگر  و   )I Phone( دستگاههای  خواسته که  ترکها  از  اردوغان 
امريکايی را حترمی کنند. وی به جای اين که تالش کند ات به راه حل مياهنای برای حل وفصل نزاع 
خود اب ترامپ درابره ی ابزداشت کشيش امريکايی دست ایبد، محله ی سخت و بی رمحاهنای به 

منتقدان داخلی در ترکيه کرده و از آانن به عنوان خائن و تروريست اقتصادی انم برده است. 
اما– به نظر سرمايهگذاران خارجی- آن چه در اين ميان مهم جلوه ميکند اين است که 
اردوغان هيچ آمادگيای برای برداشنت گامهای سياسی سخت مثل افزايش نرخ سود؛ به منظور 
کنرتل تورم و توقف کاهش هبای لريه از خود نشان نداده است. بلکه در عوض وزارت مالی 
ترکيه کاماًل زير سلطة شخصی اوست و ابنک مرکزی استقالل خود را از دست داده است. در 

نتيجه ترکيه اعتبار خود را نزد بسياری از سرمايهگذاران از دست داده است. 
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سیاسی  و  اقتصادی  مالی،  حبران  به  ملی  پول  حبران  اگر  است که  این  مهم  سؤال 
گسرتدهرتی تبدیل شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟!

کارشناسان اقتصادی بر اين ابور هستند که سران ترکيه اب دليل اصلی کاهش ارزش لريه رو 
در رو منيشوند و ات زمانی که داليل اصلی بررسی نشود، اين حبران هم چنان ادامه خواهد داشت. 
اب افزايش ميزان تورم به 15درصد، بسياری از مردم اين سؤال را ميپرسند که اردوغان ات کجا 
ميتواند پيش برود. طبقه ی متوسط مردم در ترکيه که بيشرين رای را به نفع اردوغان داده بودند، 
اب افزايش تورم، خبش اعظم پسانداز خود را از دست دادهاند. حال اگر مردم ترکيه ات کنون درد 

حبران پول ملی را احساس نکرده ابشند، به زودی طعم اين حبران را خواهند چشيد. 
هم زمان اب اين موضوع، ابزپرداخت شرکتهايی که وامهايی اب دالر و يورو درایفت کردهاند 
اب أتخري اجنام خواهد شد و اين عاملی اساسی در غبار آلود شدن فضای اقتصاد ترکيه در ساهلای 
اخري است. عالوه بر اين، سرمايه گذاری جمدد اين وامها ای سعی برای دست ایبی به اعتبارات 
جديد بسيار سخت و دشوار خواهد بود. اما منبع ديگری برای نگرانی وجود دارد و آن نفت 

است؛ زيرا ترکيه کشور وارد کننده ی نفت به دالر است. 
کسی که اتريخ صد ساله ی اخري ترکيه را مرور کند خواهد دانست که اين کشور سه 
مرحله رونق اقتصادی را پشت سر گذاشته است: مرحله ی خنست بنی ساهلای 1953-1950، 
رواج  اب  مبارزه  برای  مارشال  طرح  چارچوب  در  آمريکا  مالی  از کمکهای  ترکيه  هنگامی که 
ترکيه  بود که  زمانی  و  بنی ساهلای 1983 ات 1990،  دوم  مرحله ی  استفاده کرد.  کمونيسم 
اقتصاد  برای  زایدی  اقتصادی  دستاوردهای  و  استفاده کرد  ايران  عليه  عراق  از جنگ حتميلی 
کشورش به ارمغان آورد. مرحله ی سوم هنگامی بود که درهای سرمايهگذاری خارجی را بنی 
ساهلای 2003 ات 2013، گشود و به کشوری مهم و نواپ در اقتصاد جهانی تبديل شد اما؛ 
آوازهای که اين سرمايهگذاريهای هنگفت برای او به مهراه آورده بود را از دست داد. به مهنی 
منظور گروههای جتاری ترکيه، دولت را تشويق کردند ات گامهای الزم را برای خروج از اين حبران 
بردارد. از مجله ی اين گامها اپاین دادن به نزاع اب واشنگنت و افزايش نرخ سود بود. اب توجه به 
اين فشارها و پيشبينيهای هولناک، برخی از کارشناسان معتقدند آنچه که بيش از تغيري مسري 
هتامجی اردوغان در قبال امريکا امهيت دارد، مسأله ی وقت است و او در هنايت تالش ميکند ات 
از صندوق بنی  املللی پول کمک خبواهد. مهان چيزی که رئيس مجهور امريکا انتظارش را ميکشد. 
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