
55  

 دوران اوزال در هیترک یاسیو توسعه س یتوسعه اقتصاد نیرابطه ب

 
 کرم جمشیدی فرد 1

 

 چکیده:

 کاری حافظهم -برالیل یهااستیاز س یندیاوزال، برا یدر دوران زمامدار هیترک انهیخردگرا استیس

 ،یت کاربردبا مالحظا و یلیتحل -یفیتوص یکردیبا رو پژوهش حاضر بود. استیدر عرصه اقتصاد و س

 هیرکت یاسیو توسعه س یرشد و توسعه اقتصاد نیب یچه نسبتکه پرسش است؛  نیپاسخ به ا درصدد

ت باز، سیاس یدرها استیس مطرح آن است که، هیفرض وجود دارد؟1۹۹۳تا  1۹۸۳ یهادر سال

تأثر م یمشارکت یاسیفرهنگ س قیو تشو یاسیس ییتوسعه گرا، اصالح گرا یمتقابل اقتصاد یخارج

مسائل  و تاسیس اقتصاد، در یستیو پوپول یستیپراگمات یکردیسبب اتخاذ رو شدن، یجهان ندیاز فرا

 شد.  هیترک یافرامنطقه تیموقع یایاح و یالمللنیب و یمل

در  یسایو س یمتقابل توسعه اقتصاد ریتأث یبا هدف بررس چیلفتو هیحاضر براساس نظر پژوهش

 یداریناپا اول و دوم و یدر جمهور یاسیبدون توسعه س یاست که توسعه اقتصاد یحاک« دوران گذار»

 است،یو س اقتصاد نیب یاتوسعه یتوازن نسب یتنها با برقرار ،یبدون توسعه اقتصاد یاسیتوسعه س

 در عصر اوزال بود. هیترک داریسبب رشد و توسعه پا

 یاقتصاد ییا، خردگریمتقابل اقتصاد یوابستگ ،یاسیتورگوت اوزال، توسعه س ه،یترک :یدیکل واژگان 
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 مقدمه

ساختار  متأثر از، تورگوت اوزالداری زمام توسعه در دوران ترکیه همانند سایر کشورهای درحال   

 1۹۸0سپتامبر  12 یکودتا کند.یم یدارد که آن را قابل تأمل و بررس ییهایژگیجهانی، و صاداقت

 انگذاریبن و عناصر کیدئولوژیو ا یفلسف یمبان یکیکرد.  جادیا هیترک یاسیمهم در فرهنگ س رییدو تغ

اشکال  هرا ب خود یگرا جاتمرکزگرا و دولت تیذهن ،و دوم داد رییتغرا  یجمهور یمعرفت شناس

 یمیمستق ، ارتباطآن نبود ینیبشیپقادر به  ینظام یکه کودتا رییدو تغ نیداد. ا استیاز س یدیجد

 جهان داشت. یاسیبا تحوالت س

سپتامبر  12 یکودتا یاصل لی، دل1۹70دهه سیاسی  متأثر از ساختار هیترک فرهنگی یچندپارگ   

 کیدئولوژیاای فض شدن یدو قطب ی،اجتماع زونروزاف یهایریدرگد بود؛ عواملی چون تشدی 1۹۸0

ی، عدم مشکالت اقتصادی، افزایش اجتماعظام تهدید نجناح راست و چپ،  نیب ژهیبه و امعهج

ظم، ـمجدد ن یآشفته، برقرار طیبردن مح نیهدف از بها زمینه ساز کودتایی که با بحرانکنترل 

 یالتیتشک سپردن قدرت به و هایسازیها و قطبیریاز درگ یریجلوگبه منظور  یبازگشت دموکراس

  (.Sönmez,1987.346-50) صورت گرفت. یاسالم -یبر سنتز ترک دیتأکبا  یاسیس

 یو دموکراس یکتاتورید یاهنظام نیت بچهار بار حکوم (1۹2۳-1۹1۹)جنگ استقالل بعد از  

ا هحکومت ژنرال :ردتجربه ک ستمیرا در قرن ب یترکیه سه حکومت جمهورشد و ت دست به دس

 انینظام ا وهحکومت ژنرال ،(1۹60-1۹50) کیه دموکرات(، حکومت شب1۹50-1۹24) یکتاتورید و

وازات م بود. به این کشور یاسی(، نظام س1۹۹۳-1۹۸۳) کیدموکرات حاکمیتر ( و عص1۹60-1۹۸۳)

ود ا وجه بشکل ک نیه اهم دستخوش تالطم شد. ب هیدر ترک یتوسعه اقتصاد ،یاسیستحرک  نیا

(، روند 1۹۳۸-1۹24) یعثمان یامپراتور یاز فروپاش اصلو مشکالت ح یاستقالل خواهجنگ 

ود. اما دوران متوازن ب یدود( تا ح1۹۳0-1۹۳۳دوران رکود بزرگ ) یه استثناب هیترک یاداقتص

 یاداقتص هفاجع اهد(، ترکیه ش1۹60) استیدر س انی( تا مداخله نظام1۹۳۸) نونویعصمت ا یزمامدار

یازده سال رشد  دتبه م هی، ترک1۹7۳تا  1۹62 یهاها در سالادگانه پان بیت نظامازگشود. با بب

را به  (، اقتصاد ترکیه1۹۸0-1۹74و ترور ) یثباتیر بداشت. حال آنکه ظهور عـص ینسب یاداقتص

  (Öniş,2004) . ران کشاندبح

 یدوران یاسیو س یاجتماع ،یظر ساختار اقتصادـاز ن ترکیه، 1۹۸0اوزال در دهه  با روی کارآمدن

صعودی  درونمانند بود. بی یجمهور خیدر تارکه  را  تجربه کرد یادو رونق اقتص ییاز شکوفا

صادرات ی بازار آزاد رقابت یادراهبردى تثبیت اقتص یهااستیس ردکارب و یاقتصاد یهاشاخص

 بانک پیشنهادات با زیادی حد تا ی اوزالگراتوسعه یخارج استیس و یبخش صنعت تیاولومحور با 

 (Canli,2020) .دارد مطابقت جهانی
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توسعه  ل در روند رشد ومد؛ با تأهمراه ش یدوران با رشد مناسب نیم در اه یاسیتوسعه س  

شور ک نیا یاسیو توسعه س یادبین توسعه اقتص یبتچه نس هکت ها مطرح اسپرسش نیا ه،یترک

با  یصـادرشد و توسعه اقت یو شکنندگ یداریپا بین آیاود دارد؟ وج 1۹۹۳تا  1۹۸۳ یهادر سال

 یاقتصاد یسایتوسعه س ییافزاو هم یزمانهمآیا   ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؟ یاسیسطح توسعه س

فرضیه  ا اینهپرسش نیدر پاسخ ا است؟ یتوسعه و دموکراس یاسیاقتصاد س یداریو پا یبالندگ انگریب

صادرات،  شیو افزا یسازیاز روستا به شهر، صنعتروزافزون ، مهاجرت اوزال ه در دورهشود کیرح ممط

 یهاشاخص ینسب شرفتیپبه  ،یادتوسعه اقتص یداریبهبود و پا در یاجتماع ییایپوبه همراه 

 ت. مشروط بوده اس یاسیو توسعه س یساز کیدموکرات

 پژوهش اتیادب

 ،یاوزال اشیتا عصر پ 1۹24در سال پس از تکوین جمهوری ه ترکی استیاد و ساقتصاز آنجائیکه 

ل است. تحلی دازمنیکشور در دوران اوزال، دوچندان ن نیا یداشت، ثبات نسب فراوانی یازهیافت و خ

اجتماعی  -یسیاس ی، و برخی نیز با رویکرداداقتص کردیا رومطالعات ب یبرخ ت،یوضع نیا نییدر تب

 گردد. آنها اشاره میدر ذیل به برخی از اند که به رشته تحریر درآمده

 "تورگوت اوزال یهااستیدر س یاقتصاد ییگراخرد "(، در پژوهشی با عنوان2011) 1زکی دومان

 یستیپراگمات یکردیاتخاذ رو های نئولیبرالی وبا سیاست یجهان نینظم نومعتقد است اوزال در سایه 

 ینیگزیجا بر اقتصاد مختلط و یمبتنو سیاست با تأکید بر نوسازی صنایع در اقتصاد  یستیو پوپول

 هیترک یاقتصاد یعقب ماندگ یاصلعلل  ی و لغو موانع گمرکی،ساز یخصوص، اقتصاد بازار، واردات

 تیاوزال با تثبافزاید دانست؛ و میبا سایر کشورهای صنعتی میرقابت  و ییخودکفا را در عدم

و  یابه قدرت منطقه هیشدن ترک لیدر تبدی خود و توسعه روابط متقابل اقتصادی خارج استیس

  داشت. یمهم اریاقتصاد بزرگ جهان نقش بس نیداشتن هفدهم

اصالت  یمحتوا لیمطالعه تحل "پژوهشی با عنوان در از مورخان  یبرخ از(، به نقل 2020) 2جانلی

 یاز تنگنا یناش یاز بحران اقتصاد ییرها یبرا هیترکمعتقد است  " اوزال یاقتصاد یهااستیس

 یمانند سازمان همکار یالمللنیب یموسسات مالدریافت وام از ، مجبور به  1۹70دوم دهه  مهین یارز

 یهااستیس است یمدعجانلی . شد 5یو بانک جهان 4پول یالمللنی، صندوق ب۳یو توسعه اقتصاد

اتخاذ و  در ریبه عنوان معاون نخست وز یاکه نقش عمده اوزالاجرا شده توسط  یبرالینئول یاقتصاد

                                                           
1 . M. Zeki DUMAN 
2 . Ahmet CANLI          
3 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
4 . International Monetary Fund (IMF) 
5 . World Bank 
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5۸ 

 یهافشار قدرت جهیو در نت ستندین لیاص داشت، 1۹۸0 هیژانو 24 یثبات اقتصاد ماتیتصم یاجرا

 1۹۸7و  1۹۸۳ یهادو دولت که در سال یهابرنامهوی با بررسی و مقایسه  .انداتخاذ شده یخارج

 1۹۸2، 1۹۸0 یهادر سال یسه گزارش بانک جهان لیو تحل هیتجزو اوزال  یرینخست وزدوره در 

 یاقتصاد استیس یکه اصول اساسگیرد صورت گرفته، نتیجه میمحتوا؛  لیبا روش تحل 1۹۸۳و 

 45و  «یبخش صنعت تیاولوبا رشد صادرات محور  یالگو »و  «ینظام اقتصاد بازار آزاد رقابت»اوزال 

 یهایاستراتژ ها واستیسحاکی است ، هشد ی انجاماقتصاد یهاعنوان ریز درمختلف  یاستراتژ

  .1است بانک جهانی یاستیس یهاهیاوزال مشابه توص یاساس یاقتصاد

 "اقتصاد محور تورگوت اوزال یخارج استیس"(، در پژوهشی با عنوان 2016)  2رتوسوناَ رکاناَ

متقابل  یوابستگ معتقد است پردازد ومیتورگوت اوزال  یخارج استیرابطه اقتصاد و سبه تبیین 

 نییتب باهستند. اَرتوسون  گریکدیچهار بعد است که مکمل  یاوزال دارا یخارج استیو س یاقتصاد

جد به حل  هب یمتقابل اقتصاد یوابستگنویسد: می استناد گفتمان و عملکرد اوزال هچهار بٌعد ب

به کار  هیاقتصاد ترکدرهای باز در جهت  دیبا یخارج استیس کند.یکمک م یاسیمشکالت س

 یاقتصاد توسعهو  قابل تحقق است هیترک یتنها با اقتصاد قو هیمؤثر ترک یخارج استیگرفته شود. س

و  هیروابط ترک یکه موانع اصل دکنیکشور را هموار م یشدن و صلح داخل زهیدموکرات ریمس

اندازه  پاسخ دهد که چگونه و تا چه پرسش نیدارد به ا یسعوی . پژوهش ردیگیدر بر منیز اروپا 

شاخه » پروژه در ؛«است زیآمصلح وابطمنجر به ر یمتقابل اقتصاد یوابستگ »به عد اول که معتقد بٌ

 است. افتهیتحقق  ونانی  -یه ترک «تونیز

 "دوره اوزال رییتغ یهامیپارادا: شدن یجهانترکیه و "در پژوهشی با عنوان (، 2015) ۳بتول بلبل

 نیآنچه اپردازد و معتقد است در ترکیه می 1۹۸0پس از دهه به تشریح تسریع فرایند جهانی شدن 

و جهانی نظام اقتصاد  ادغام در شیکند، افزایم زیشدن متما یجهان یندهایفرآ ریرا از سا ندیفرآ

 یساختار اقتصاد که از رهگذر آن استدر ترکیه عصر اوزال  کیبا عناصر تکنولوژ یدارهیسرما عیتسر

و ادغام  یجهان ستمیدر سترکیه را کامالً  ی لیبرالیسم و نئو لیبرالیسمدئولوژیامتأثر از  یو اجتماع

 های اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ این کشور ایجاد نمود. تحوالت بنیادینی در عرصه

 یچارچوب نظر

 یاجتماع ،یبهبود اوضاع اقتصاد یبرارا مردم و دولت  ی کهندی، توسعه را )فرآ«سازمان ملل»  

                                                           
1.TBMM. (2013). Hükümetler, Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri: Cilt 7 (12 Kasım 

1979-9 Kasım 1989), (Haz. İ. Neziroğlu, T. Yılmaz. Ankara: TBMM Başkanlığı Yayınları, 

5974-6143 
2.Erkan ERTOSUN 
3.Betül BÜLBÜL   
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آنها را  نموده و بیملت ترک کی یمناطق را در زندگ نیهر منطقه متحد کرده و مردم ا یفرهنگو  

 داند. یتوانا سازد( م یمل شرفتیمشارکت در پ یبه طور کامل برا

اشاره به  یبرا یالمللنیب یاسیاست که توسط محققان اقتصاد س یاصطالح «گرادولت توسعه»

. در شدیاستفاده م ستمیدر اواخر قرن ب ایاقتصاد کالن توسط دولت در شرق آس یزیربرنامه دهیپد

 ومستقل  یاسیس قدرت یدارا لت(،  دویتوسعه دولت یدار هی)سرما یدار هیمدل از سرما نیا

گسترده  یزیرو مقررات و برنامهدولت قوی گرا با مداخله . دولت توسعهداردبر اقتصاد  یشتریکنترل ب

 کی یارهایمع که ایخارج از شرق آس یکشورها فیتوص یواژه متعاقباً برا نی. اگرددیمشخص م

 (Evans,1۹۹5) .استفاده شده است کنند،یگرا را برآورده مدولت توسعه

 ییاجرا درتگرا، حضور دولت قدرتمند و با قپردازان دولت توسعه هیکه نظریرو، در حالنیاز ا

وب بر ضرورت خ یحکمران دهیا انیدانند، حامیشرط گذار به توسعه م شیه پابرا به مث یوق

 یود تفسیرهاکنند. با وجیم دیدولت تأک -ان ملت اعتماد می تیو تقو یحکومت ورز تیفیبهبود ک

 ،گراتوسعه کیدموکرات گرا به مفهوم دولتدولت توسعهبه اشاره  افرادی با ،در خصوص توسعه اریبس

 (.Leftwich,1994ندیافزایبه آن م نیز را یاسیس یدموکراس یهایژگیو رینظ یگرید یهایژگیو

و رابطه ستیوسعه نـشرط ت ،یدارد، دموکراس دیر آن تأکـب زین چیاما همانگونه که لفتو، 369-370) 

موضوع را ثابت  نیا زیاز کشورها ن یاریبس هآنها وجود ندارد. تجرب نیب یمعنادار و علت و معلول یا

 یاوعـدهی( و مالز یجنوبه کر ریاست )نظ دهیاز آنها آغاز شده و به اوج رس یاری. رشد بسکندیم

توسعه یعنی  ییتوسعه گرا ریدر مس یو کاربرد خرد جمع یتلف اجتماعمخ یروهایور نهم بر حض

 استفادهی به جا معتقدند آنان (Chambers,33-2005.23) .کنندیم دیتأک «یمشارکت» یا یمردم

 طشانیمح وردـجنوب در م یدر کشورها یکه افراد بوم یدانشاز  «هایرونیب»از دانش و فهم 

 . ، بهره گیرنددارند

توسعه جوامع  تیشود که فهم وضعیکالن درباره توسعه، مشخص م افتیدو ره نیدر ا تأملبا 

پرسش،  نیا پاسخ به رد توسعه است. یهارنامهب یگذاران اصل استیشناخت س ازمندیمختلف، ن

مالکان  ،یستیمارکس ریهم با تفس یادهدانند، عیتوسعه م یهارنامهب یاصل عاملنخبگان را  یاعده

بر روزآمدتر،  یریهم با تفس یبرخ ان،یم نیشناسند. در ایقدرت م یرا صاحبان اصل دیتول یابزارها

 ست،ین یخاص تیتوسعه فقط در انحصار اقل یهابرنامه نیو تدو یگذاراستیباورند که قدرت س نیا

 (Chhotray and .صحنه نقش دارند نینوظهور هم در ا یاجتماع یروهایو ن بیرق یهابلکه گروه

(2009.42-74 Stoker خوب یحکمران»و « توسعه گرا یهادولت»دو گفتمان  هایمولفهدقت در  با» 

گرا توسعه یهاندارند، بلکه دولت گریکدیبا  یتضاد چیآنها نه تنها ه یاتوسعه یهاداست که آموزهیپ

 یحکمران ازین شیگرا په دولت توسعهمعنا ک نیبه ا متقابل قرار دارند. وندیخوب در پ یو حکمران
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توسعه،  . پسکندفراهم میگرا توسعه یهاظهور دولت یبرا یخوب هم بستر مناسب یخوب و حکمران

عالوه بر  خوب، یها و احکام حکمراناست که با الهام از آموزه ییگراحضور نخبگان توسعه جهینت

دهند. یم شیرا هم افزا یو اعتماد عموم تیجامعه، سطح رضا یماد تیو وضع یاقتصاد تیبهبود امن

 نیتدو ندیفرا شود که دریتوسعه شناخته م یهابرنامه یدولت قدرتمند و کارآمد، طراح اصل

 .ردیگیهم بهره م یها، از خرد جمعاستیس

 اوزالدوره از  شیپ هیترک وضعیت اقتصادی و سیاسی

و  یمشکالت اقتصاد ی کهعثمان یامپراطور یو اقتصاد یاجتماع راثیبر م هیترک یجمهور

 ای دولت ساالری توان بهمیآن  صیخصا نیترمهم. از دیبنا گرد به ارث داشت، یفراوان یاجتماع

 نیو قروض سنگ ونید لیکشور به دل نیا ه،یترکاول  یجمهور لیتشک. از آغاز اشاره کرد 1سمیاستات

 نیدولتمردان ا و استمدارانیبود و تالش س یاقتصاد دهیدچار مشکالت عد یعثمان یامپراطور

 یساز یصنعتاولیه  دهیا .شد یاقتصاد یزیرمعطوف به برنامه یکاهش مشکالت اقتصاد یکشور برا

راستا از سال  نی. در امطرح شد( 1۹۳۸-1۹24کمال آتاتورک ) یدر عصر مصطف یو توسعه اقتصاد

 داتیتول شیموجب افزا یکشور اجرا شد که تا حدود نیپنج ساله در ا یدو برنامه اقتصاد 1۹۳4

 1۹2۳ یهادر سال هیترک یناگهان یرشد اقتصاد ،یاقتصاد یداریکشور شد. با وجود ناپا نیا یصنعت

نوع رونق  نیشد. ا یاقتصاد ینسب یاز آزادساز یرشد دوره کوتاهدر دوران آتاتورک سبب  1۹۳0تا 

 مشخص است.  1در جدول  یاقتصاد
 (1۹۳0-1۹2۳)های اقتصادی ترکیه در دوران گذار اقتصادی مهمترین شاخص - 1جدول

میزان نرخ متوسط 

 هاسال

 ردیف های اقتصادیشاخص

 1 نرخ رشد اقتصادی ددرص 4/۹

 2 یناخالص مل دیتول میلیون دالر 274/21

 ۳ یپ انی رشد درآمد سرانه حاصل از ج درصد 2/1

 4 یناخالص داخل دیتول هسران دالر 710

 5 (پی انی از ج یدرصد) یهم کشاورزس درصد  5۳

 6 (پی انی از ج یدرصد) سهم صنعت درصد 12/۹

 7 (پی انی از ج یدرصدسهم خدمات ) درصد ۳4/۸
Source: SIS,1996:398;Pamuk,2007: 267 

                                                           
مردم  یو عموم یاتیدهد که در آن دولت، فعاالنه برای منافع اقتصادی حیارجاع م یبه نظام سمیدر کمال ییدولت گرادولت ساالری یا  -1

زمان ممکن برای ملت و کشور،  نیکند ـ تا در کوتاه تر یتلق یای اساسدهیرا ا یخصوص تیاگر کار و فعال یکندـ حتیمشارکت م

 یهای محلبنگاه تیو تقو یخارج یوابستگ دیآزادسازی آن از ق لهیبه وس یاقتصاد مل توسعه سم،ی. هدف از استاتدیآ دیسعادتمندی پد

 بودند. یستیالیمورد متأثر از تجارب سوس نیها در استیتحت نظارت دولت بود. کمال
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برنامه جامع پنج ساله توسعه  نیاول ه،یدر ترک یسازمان برنامه دولت سیبا تأس 1۹62در سال  

را حل کند.  شد، اما نتوانست مشکل تورم میتنظ یاقتصاد شدر شیکشور با هدف افزا نیا یاقتصاد

 یهاالگو در سال نیا یاصل شتوانهبه عنوان پ یدولت یو بوروکراس یپلکان یم اقتصادیتنظ

ها متیتورم و ق شیافزا ،یبه رشد شتابنده و نامستمر، رکود، بحران اقتصاد 1۹۸0تا  1۹24

در  دیجد یهاشهیبا ظهور اند ستمیآغاز قرن باز سوی دیگر با  (Metin,2013.1) .منجر شده است

 نی. اکردند قد علم در برابر همخواه  یو افسران جمهور یفگیو خل یعثمان یوارثان امپراتور هیترک

 شد. ی فراوانیاسیو س یاقتصاد ،یاجتماع یهاشکاف بروزسبب  ییاروینوع رو

ا گسترش ب یخصوص یگذار هیسرما قیو تشو 1۹50در دهه  یو اقتصاد یاسیس ینسب یآزادساز

 یاسیسرکوب س یاناکام ماند. تشدید فض یبر منطق محافظه کاربا تأکید مداخله دولت  یقلمرو

 هیرماس و کاهش یاقتصاد یثبات یب ،یعموم یگذار هیسبب کاهش سرما 1۹60هده لیدر اوا

 یاهانتخابات و رونق آموزه یو برگزار هاادگانه پب انیشد. اما با بازگشت نظام یصخصو یگذار

 ی، اقتصاد ترکیه شاهد رونق نسب1۹70اول دهه  مهیتا ن 1۹60دهه  مهیاز ن کیه دموکراتبش

 (Hic,2009.62). شد

با  یمحافظه کار -برالیلاندیشه دوباره در قالب  سمیبرالیل ،ی، پس از اقتصاد رفاه1۹70دهه در

متحده  االتیا در یاسیو س یبرثبات نظم اجتماع دیتأکبا و  آزادو اقتصاد بازار « محدود ولتد»ایده 

و تاچر، در چارچوب  گانیر یتحت رهبر یبرالینئول یهااستیس . متأثر ازو انگلستان اجرا شد کایآمر

تحت فشار  1۹۸0هیژانو 24 ماتیمحدوده تصم دری برالینئول یهااستیس «یبرنامه ثبات اقتصاد»

  (Şahin,2014). شد اجرا هیترک در یالملل نیبمالی محافل 

 کایمتحده آمر االتیو ا یشورو ریاتحاد جماه نیب یحاتیتسل دی، تهد1۹70دهه یبحران نفت

با  است. و شکنندهچه اندازه حساس  تا ینظر اقتصاد از ژهیبه و یالمللنیب یهانشان داد که موازنه

 در یثبات یو متمرکز سبب ب یو اقتصاد دستور انهیگرادولت یهااستیس پیروی از ،1۹70دهه انیپا

 نیا اقتصاد در ی. رونق نسبترکیه شد یاقتصاد یناکام ی وکیتیژئوپل یتوسعه و شکنندگ ندیراف

 ییافزاهم کوتاه مدت بود. اما در بلندمدت سبب یو وام ها یساله، نتیجة استقراض خارج 56دوران 

 (Sener,2005.6-8). تشده اس یاسیو س یاقتصاد یهابحران

گرفت.  نام «یرکود اقتصاد» هرفت که دور شیپ یتا حد هیدر ترک 1۹70دهه  یهابحران دتش

 .مینیبیم 2را در جدول  یاقتصاد یهاگونه شاخص نیا
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 از اوزال شیدر دوران پ هیترک یاقتصاد یهاشاخص نیمهمتر -2دول ج

های اخصش 1۹۳0دهه  1۹40دهه  1۹50دهه  1۹60دهه  1۹70دهه 

 اقتصادی

 پی ان رخ رشد جین درصد۹/12 درصد6/۳7 درصد2/67 درصد6/14 درصد4/27

 هرخ رشد سرانن درصد2/1 درصد0/5 درصد۳/۳2 درصد۳/6۳ درصد1/۹

 یپ انی حاصل از ج

 افزایش قیمت - درصد50/2 درصد۹/41 درصد5/۳7 درصد۳4/۸

 نرخ رشد جمعیت درصد1/2 درصد1/7 درصد2/16 درصد2/۳ درصد4/62

Source:Hic,2009: 1- 110 

دارد.  یاسیو توسعه س یتوسعه اقتصاد نیمثبت ب ینشان از همبستگ 2جدول  یتأمل در آمارها

و اصالح  کیردموکراتیغ اقتدارگرا و یاسیساز ساخت سنهیزم ،یاقتصاد یهاکه بحران بیترت نیبه ا

 شد. یسبب رشد اقتصاد ،یاسیس ییگرا

چند  ای ینظام تک حزب تیبه همراه حاکم ییدولت گرا نییواردات و آ ینیراهبرد جانش نیبنابرا

بحران  دیتشد آن موجب یداریکوتاه مدت شده است، اما ناپا یسبب رونق اقتصاد دار،یناپا یحزب

 شد.  یاقتصاد یو ناکام

 از تورگوت اوزال  شیدوران پ در یاسیتوسعه س

های فراوانی روبرو بوده است. با فراز و فرودها و چالش توسعه سیاسی در ترکیه درصد سال اخیر

پدر و شهروند  دولت در مقام بود. الیمونیدولت پاتر متأثر از یعثمان یدولت در امپراتور - رابطه فرد

و  تیاز شهروندان خود حما یاز او اطاعت کند. دولت با عاطفه پدر دیکه با بوددر مقام خدمتگزار 

 -یمدن یبوروکراس .ردکیمحروم م یاساس یهایاو را از انواع حقوق و آزاد یبا نگرش استبداد

شده بود. نگرش بنا  یدولت عثمان یهابوروکرات راثیخواه، بر اساس م یجمهور هیترک ینظام

 یاساس یدئولوژیبه عنوان ا یمتعال لیتخ کیآنها از  یابیو ارز یجمهور انگذاریبن گرانیباز یاستبداد

 ((Mardin, 2003. یافت تداوم یجمهور خیدر طول تار یدولت

 سهاوزال به  یابیاز قدرت شیتا پ یعثمان یامپراتور یاز زمان فروپاش هیدر ترک یاسیتوسعه س

 یعثمان روشنفکرانی، با تالش وافر زمان با زوال امپراتورمرحله اول هم است: میتقسقابل مرحله 

ی نهادها قتدارکاهش ادر راستای  یحاتیو تسل ییقضا ،یاصالحات مدرن آموزش ،ماتیدوران تنظدر 

دولت و -ملت یساز کپارچهی ، دولت با اجرای پروژهمرحلـه دوم .صورت گرفت امنیتی -سیاسی

 میرژ نیتکو عامل، یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یهانگرش رییتغبا  کیبوروکرات یاسیتوسعه س
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 یهاروین ود از ملت وهدف حفظ استقالل خدولت با د. ش یورجمه ورانگرا در دیملیستی سکوالر 

 ،یستیکمال یاهوان پاسدار آموزهارتش به عن ؛ واقدام کرد یو خارج یداخل یاجتماع یاسیمختلف س

 .دکشور تبدیل ش ینوساز یبه حافظ ملت و مسئول اصل

 یتیمطالبات امن نیو تأم1۹52در سال در ناتو هیترک تیعضوبا  یاسیمرحله از توسعه س نیسوم

 یحزب جمهور ازنظامیان دفاع با . گرفتشکل  ،یحزب نظام چند لیشـور در جنگ سرد و تشکک نیا

 (Arbay, 2020: 20-21شـد. ) بیشتر یرانتخاـبیو غ یانتخاب یاف بین نهادها، شک)CHP(1خلق

تدوین قانون  ،یام چند حزب. نظپدید آورد هیدر ترک دوگانه تیحاکم یراب یربست ،وضعیت نیا

 رمنج 1۹7۹جامعه در سال  کیدئولوژیشدن ا یو قطب یبرالیل یاهشیبا گرا 1۹61ال س یاساس

 د. دولت ش -اف ملت به تعمیق شک

 گیرد: بر می را دراوزال دو دوره  عصراز  شیا پت هیدر ترک یاسیتوسعه س

-1۹24) آتاتورک و عصمت پاشا یامل دوران زمامدارمرحله ش نیا ی:ف( دوره حکومت تک حزبال

ون ناقاساس  شهروندان بر یاجتماع یاسیس تیاز فعال یریو جلوگ یمدن یمنع آزاداست. ( 1۹46

ها و رسانه دیسانسور شد، ها و اصنافانجمن ها،هیاتحاد تیاز فعال یریجلوگ ،1۹25ژوئن  ۳ -

 (Bilgin,2008.609). های اقتدارگرانه این دوره استاز جمله سیاستمطبوعات آزاد 

 یراسدموک برالیل هایمیرژسیاست از پیروی  :یاسیس یثباتیو ب یچند حزب میب( عصر رژ 

در  هیکتر تیعضو ،هابه پادگان انیبازگشت نظام، نونویاعصمت  یزمامدار ندر دورا یچند حزب

ی، خصوص یگذار هیسرما قیتشو ،1۹61انتخابات پانزدهم نوامبری متأثر از اقتصادمثبت  راتیناتو، تأث

 استیس دیشدت و یاسیس یرشد تندروو  1۹7۳اکتبر  14پس از انتخابات  یائتالف نهیکاب شکست

 روند نیا کشاند. یداخل یریدرگ کیامر دامن زد، کشور را به  نیکه به ا یو عدم تحمل استبدادی

 دست را در یاسیکودتا عمالً سه سال قدرت سسران  شد و 1۹۸0 ینظام یساز کودتا نهیزم

  (Demirel,2018) . داشتند

 ظهور تورگوت اوزال 

 یالمللنیب در عرصه ییایجغراف یشدن با حذف مرزها یجهاناینده فزرشد ، همراه با ۸0آغاز دهه 

 یسنت و شکل کرد لیتحمرا بر جامعه جهانی  یخط ندیدر ارتباطات و حمل و نقل، فرآ ژهیبه و

 کیکالس یاکارکرده در بیو تخر رییمرحله نه تنها باعث تغ نیا از بین برد.را ها "ملت - دولت"

 ،یفرامل اسیقدر م کار یرویو ن هیکردن اطالعات، انتقال دانش، سرما الیدولت مدرن شد، بلکه با س

 رییتغ ریتأث نیشتریب یاسیو س یاقتصاد ینهادها که کرد لیکوچک تبد یاا به دهکدهجوامع ر

 (Duman,2011. )گرفتند آنرا از  یساختار
                                                           

1 . Cumhuriyet Halk Partisi 
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 ژهیوی از نهادها یاریبسدر  تیعضوو دوم  یجنگ جهاناز غرب پس  یایبا دن ی ترکیههمراه

 ردجنگ س اندر دور ینقش مهماین کشور را به ایفاگر به عنوان متحد وفادار غرب،  ، ناتو آن چون

. از دست داد یقابل توجه زانیرا به م تیموقع نیا هیورشو، ترک مانیپ یاما با فروپاشتبدیل کرد. 

-ریأثت ضمن ،یخواه یو گذار به موج سوم دموکراس یاتحاد شورو یتحوالت پساجنگ سرد، فروپاش

 یندهایفرا و یبرالیل یاصالحات اقتصاد ییمنجر به هم افزا ه،یبر روند توسعه در ترک یگذار

 شد.  کیدموکرات

داشت، جهان  یاسیبا تحوالت س یمیارتباط مستق عالوه براینکه هیترک 1۹۸0سپتامبر  یکودتا

 یتندرو و عدنان مندرس و سلیمان دمیرل و سرکوب یهادولت یاسیس یثبات یبه ب یواکنشدر واقع 

 یکودتابود.  کیگذار به نظم دموکرات یبرا هیترک یاسیو س یاقتصاد یبازساز یبرا یو تالش یاسیس

 یمدن تیحاکم وـو لغ فروپاشی نظام نوپای دموکراتیک ؛امدیـدو پ اورندولت  هیعل هیدر ترک ینظام

از  یامجموعهو به قدرت رسیدن اوزال را به همراه داشت. جهان خارج  با  هیترک یانزوا همراه با 

مشکالت  شیمتحده از اوزال، افزا االتیا حمایت ،یالمللنیب یفشارها شیافزا -کودتا اتحوالت پس

 تیبر حما یدولت کودتا مبن دهیاو نیز  یرنظامیدولت غ کی یفور جادیا دهیو ا یاسیو س یاقتصاد

 نیمهمتراز  تاراس نیدر ا یمحل یبورژواز یتقاضا همچنینو  یاسالم - دولت طرفدار ترک کیاز 

به  یادر نامه1کوچ یدر واقع، درست پس از کودتا، وهب .بودند که به ظهور اوزال کمک کرد یعوامل

مسائل ما را  وجه نیدوره به بهتر نیاست که در ا یاوزال کس » :کنان اورن در مورد اوزال نوشت

یکدیگر  و همه این روخدادها در پیوند مستمر با(Sönmez,1987.346-50) «...است دیداند و مفیم

 سبب به قدرت رسیدن تورگوت اوزال شد. 

 در دوران اوزال یرشد و توسعه اقتصاد

گسترش  (1۹7۹-1۹77) تیاجو زمامداری یمسلط در دوره تک حزب یدولت یدار هیاگرچه سرما

، اقتصاد مسلط بود بر 1۹۸0دهه  لیواردات تا اوا ینیگزیجا انهیگرادولت کردیحال، رو نیبا ا .افتی

کاالها دچار  اهیبازار سو کاهش محصوالت در بازار و رواج  دیدوران با کمبود تولاین کشور در و 

بود  همراه  یارز یها با تنگنادر تراز پرداخت یدائم یهایحال، کسر نیدر عو  بود ت عدیدهمشکال

 (Elma,1996) .شد یاسیس یو آشفتگ یثباتیبه وجود آمد، باعث ب 1۹7۹که از سال  یو رکود اقتصاد

تورگوت  تیمسئول با رل،یدولت دم 1۹7۹اکتبر  14 یادوره انیانتخابات م روزیتحوالت، پ نیبا ا
                                                           

در  هایمهاجرت ارمن یکه در پ ان،یارمن یهانیها و زمخانه یداریخر قیخود را از طر هیثروت اول ،خانواده کوچ  یانگذاریکوچ بن یوهب .1

 یهخانواده ترک نیثروتمندتر و ینیکوچ از فعاالن در تجارت و کارآفر متمولخانواده . در حال حاضر ، مصادره شده بودند، کسب نمود1۹15

 و فروش مرکز دفتر، 14٫000از  شیشرکت گوناگون و ب 11۳ تیمالک نگ،یشرکت کوچ هولد قیخانواده از طر نیا شوندیشناخته م

 گ،یچون: توفاش، اوتوکار، فورد اتوسان، گروند ییهابه شرکت توانینمونه م یکه برا دارند اریرا در سراسر جهان، در اخت اداری ساختمان

 کرد. ارهاش گازیو آ کیکارسان، تاپراش، آرچل
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 .پیوند زد لیبرالی اقتصادا را بترکیه اتخاذ کرد که اقتصاد  1۹۸0را در  "هیژانو 24 ماتیتصم"اوزال،  
(Zürcher,2005:388-9) 

. داشت هیدر ترک نوراست  یدئولوژیا یدر اجرا یسع یو مذهب یسنت یهابر ارزش دیاوزال با تأک

سبب  هیژانو 24 در انهیعمل گرا یاقتصاد یا-ههبرنام بیدولت اولوسوا و تصو معاونبه عنوان او انتصاب 

-برنامه نیا معاصر بعد از آتاتورک شد. هیترک یاسیس تیشخص نیترو خالق نیتره مهماوزال ب لیتبد

ه گذار ب مقدمه ،یاقتصاد یهاشاخص رییو تغ هیتوسعه ترک یضمن چرخش الگو یاقتصاد یها

 (Başkaya,2009:190) .در عصر اوزال شد یاسیو س یاقتصاد ییگراو عمل یآزادساز

تورگوت اوزال ، انتخابات  یبرگزارو 1۹۸۳توسط اوزال در سال  1هنیم محزب ما سیتأسبا 

 یوابستگ شیشدن و افزا یالهام از رشد شتابنده جهان برگزیده شد. وی با ریبه عنوان نخست وز

-آموزه و یو طبقات اجتماع یو اقتصاد یاسیدر ساخت س یادیالملل موجب تحول بننیب یاقتصاد

 (Aydin,2005.1) .شد یفرهنگ یها

 یفرصت او، کیدئولوژیا یهابه آموزه یبخش تیضمن مشروع ،ینظام یروهایاوزال با ن یهمکار

 هیرکتها و مشکالت و تمرکز بر چالش استیاز صحنه س انینظام یجیراندن تدر هیبه حاش یبرا

را اجرا  ینزیک یاقتصاد یهااستیکه س ییهاولتمعتقد بود داوزال  (Hine,1996.146) .فراهم کرد

و  یکاریب ،ییربنایخدمات ز ،یاجتماع نیمانند تام یرفاه اجتماع یارتقا یهااستیکردند، در سیم

دولت  یدنبه بن بست رساعالم او با در حوزه آموزش و سالمت موفق نبودند.  ژهیبه و ،مسکن

 سمیبرالیل واز نظر ا .ستیقابل حل ن رفاهکرد که مشکالت جهان امروز با دولت می، استدالل رفاه

عصر  در»...خواهد کرد. ایفائق آمده و دولت را اح هابن بست نیاست که بر ا یاسیتنها انتخاب س

توسعه  یبرا راه را ینیکارآفر هیو روح یفرد یاز آزاد تیفرد اساس خواهد بود نه دولت. حما دیجد

. «ند...کیهموار م دیایتواند با مشکالت کنار بیکه نم یو دولت یاجتماع هو توسعاقتصادی 

Özal,1992:22-23)) 

صادرات  قیاقتصاد بازار و تشو استیس یاجرا ،یخارج یگذارهیسرما قیتشو تورگوت اوزال با

 یابیقدرت با (Vicini,2020.103) .کرد وافریتالش  هیآشفته ترک یبه اوضاع اقتصاد یسامانده یبرا

به مثابه  ییو دولت گرا ییاصالح گرا سم،یسکوالر سم،یپوپول ،ییگرا یمل ،یخواه یاوزال، جمهور

اقتصاد بازار  و یعدالت اجتماع ،یمحافظه کار ،ییگرا یمل یبه سو هیترک یتیریمد یمنطق اصل

 هیاز دست رفته ترک یاعتماد مل یابیباز ،یلتحو نیاثر چن نیاول (Kalaycioglu,2002.46) .گذار کرد

 یاقتصاد یساختارها نیادیبن ریی، نه تنها دست به تغ«بزرگ هیبازگشت به ترک»بود. اوزال با شعار 

 یبرا یبستر ،یداران استانبولهیو سرما یدولت یهایزد، بلکه با گرفتن قدرت از بوروکراس یاجتماعو 

                                                           
1. Anavatan Partisi 
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 یساز یفراهم کرد. خصوص یان و کارگران به عرصه اقتصادییروستا ،یاهیحاش یروهایمشارکت ن

   .درصد شد 75تا حدود  ینیشهر نش شیمنابع، سبب افزا جیضمن رشد بس یاقتصاد یو واگذار

ننده روابط ک نیتضمکند که ایجاد می یمتقابل یوابستگی، توسعه روابط اقتصاد بوداوزال معتقد 

 ریتجارت تأث» که ویمونتسک دگاهیداعتقاد راسخی به اوزال  های خارجی است.حسنه در سیاست

 یمنافع اقتصاد یکه دارا ییکشورهاداشت، او معتقد بود  «دارد یبر روابط انسان و تمدنشگرفی بر 

 بیآنها آس یبه منافع اقتصاد یکیدئولوژیا /یاسیمشترک هستند اجازه نخواهند داد مشکالت س

حل  از سویی درصدد یمتقابل اقتصاد یپشتوانه اصل وابستگ اوزال با (Erdoğan,2003:22) .برساند

 وجودبا  سوی دیگر ازو برآمد صادرات  شیافزاو  یو اعتمادساز یامنطقه یهاکشـو فصل کشم

 یای، آسغرب آسیا یبا کشورها یتا همکار دیکوش گرا،وسعه تراهبرد دولت  انیمقاومت حام

 (Kirsci,2005.352) .بخشد قیرا تعم اهیس یایو در یمرکز

 هیاز سرما یدر دوران اوزال ناش هیشدن اقتصاد ترک یالمللنیصاحب نظران، ب یبرخ دگاهیاز د

 یاصل گرانیباز پول بود که یالمللنیو صندوق ب یبانک جهان ،یاسیگسترده، دولت و ساختار س

 (Sener,2005:10; Alagoz,2021) .بودند هیترک یاقتصاد بازار

 یکیدرصد به  5,2با نرخ رشد  هی(، ترک1۹۹۸-1۹۸1)سالهای به لطف اصالحات انجام شده در 

 یجهان که تجارت یدر واقع زمان (Jung-Piccoli,2004:163) شد لیجهان تبد یاز چهل کشور رقابت

از نظر رشد صادرات در  هی، ترککم رونق شد کشور یبازارهامبادالت و  افتیکاهش  1۹۸4در سال 

در و دالر بود  اردیلیم 5,7 ؛1۹۸۳که در سال  این کشورجهان قرار گرفت و صادرات  نخسترتبه 

 اردیلیم 11,7به  1۹۸۸و در سال  (Özal,1985: 4) افتی شیدالر افزا اردیلیم 7,1به  1۹۸4سال 

 رفتهیپذ شاخص مهم کیبه عنوان  هیدر ترک یاز نظر جهش اقتصاد تیوضع نیا چه اگر .دیدالر رس

را در سطح  یمشکالت مهم ،یاقتصاد ییگراباز و عمل یدرها استیاز س یرویشده است، اما پ

دستمزد  مالحظه بلطبقات و کاهش قا نیب یدرآمد یبه همراه داشت. نابرابر یاجتماع یطبقات

کشور، سهم دستمزد  یزیکارگران با درآمد ثابت مشاهده شد. بر اساس محاسبات سازمان برنامه ر

درصد  1۸یعنی  زانیم نیبه کمتر 1۹77درصد در سال  ۳6کشور به شدت از  یناخالص داخل دیاز تول

 ,Ahmad). «افتی شیدرصد افزا 15در ده سال  یکاریاساس، ب نی. بر اافتیکاهش  1۹۸7در سال 

1995: 248–86) 

حفظ ارزش  یتالش برا ،یخصوص یگذار هیسرما قیتشو ،یاتیاصالح نظام مال راستا، با نیدر ا

 یها و آزادسازارانهیحذف  بارات،افتتاح مبادالت منعطف، نظارت بر عرضه پول و اعت ،یپول مل

  گردد. مشاهد می 4به وجود آورد که در جدول  هیدر ترک ینیادیبن راتییتغ ها،متیق
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 (1۹۸۳-1۹۹۳)در دوران اوزال  هیترک یاقتصاد یهاشاخص نیمهمتر - 4جدول  

Source: Alper and Onis,2001:13 ; Pamuk,2007: 267 
ناخالص  دیدرصد، رشد تول 5 یباال ینرخ رشد اقتصاد حاکی از 4تأمل در آمارهای جدول   

اقتصاد  تحول دراست که سبب  یخارج یگذار هیسرما زانیدرآمد سرانه و م شیافزا ،یو مل یداخل

 یدرها استیو س یاقتصاد ییو عمل گرا یآزادساز ی،خارج یگذار هیسرما قیشده است. تشو هیترک

-پس ها، کاربردپرداخت یرشد صادرات، کاهش کسر ،یرشد اقتصاد شیباز منجر به مهار تورم، افزا

 تیامن نیو تأم یصادرات یهاشرکت سیپر بازده، تأس یاقتصاد یهاتیمردم در فعال یاندازها

و کوچک  یاقتصاد به بخش خصوص یواگذار (Karadag,2010.14) .شده است یخارج هیسرما

به عنوان  البود که بنا به گفته اوز هیدر ترک یاقتصاد یجمهور یدولت، نشانه ظهور نوع یساز

  . شدیم یتلق« هاها و فرصتیآزاد ت،یعصر فرد»

بر اقتصاد  یمهم اتریتاث را که جهانی شدن تیواقع نیا ؛ر عصر اوزالی دتحول اقتصاد ندیفرآ

 یاقتصاد توسعه یاقتصاد بازار آزاد تنها به معنا بود. تیوضع نیبر ا یشاهد زیکرد ن جادیا هیترک

رشد اقتصاد  ب،یترت نی. به اداشته استاز آن  یگسترده تر اریکارکرد بسنبود، بلکه اوزال  یبرا

 ،یاقتصاد ییارگراو باز یاستانبول یدار هیو تحدید سرما ییایآناتول یصادرات محور، ظهور بورژواز

 و ثبات رساند. تیکشور را به امن نیاقتصاد ا ه،یدر ترک یخارج یگذار هیضمن رشد سرما

 در دوران اوزال یاسیروند توسعه س

را به شدت مختل کرد  شهیو اند انیب یآزاد ،یدموکراس قیسپتامبر عالوه بر تعل 12موقت  میرژ

روشنفکران چپ  ژهیدوره به و نیرا با اعمال ظالمانه خود متضرر ساخت. در ا جامعهو اقشار مختلف 

 بوعاتسهم خود را گرفتند. مط زیکه در کنار دولت بودند ن یستیونالیمجازات شدند و محافل ناس

جناح  یعلم أتیه یاز اعضا یاریشدند، بس یو متفکر روشنفکر زندان سندهیسانسور شدند، صدها نو

 (Erdoğan,2005:23-40)تحت نظر قرار گرفتند.  یاسیچپ برکنار شدند و رهبران احزاب س

موجود  یهانه تنها موازنه ،شدن یجهان دهیپد ،جنگ سرد متأثر از تحوالت پسا اواخر قرن نوزدهم

 رخ متوسط سالیانهن شاخصهای اقتصادی ردیف

 درصد 5/06 ینرخ رشد اقتصاد 1

 الردا ونیلیم 14/452 واردات 2

 الردا  ونیلیم ۹/۸11 صادرات ۳

 الردا  ونیلیم  505/۳75 یخارج یگذار هیسرما 4

 درصد5/11 یپ انی جنرخ رشد  5

 درصد 2/۸5 نرخ رشد درآمد سرانه 6

 4020 درآمد سرانه 7

 درصد 2/5 یپی دی نرخ رشد ج ۸
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که  یستیالیسوس یهامیرژنوین گشود و  یاسیس یهانظام ی، بلکه راه را به روبهم زددر جهان را 

 یکوتاه ، پس از مدترا نداشتند یجهان یدارهیو سرما یدموکراس برالیدر برابر لتوانایی تاب آوری 

در حال توسعه  یکشورها ریدر دوران حکومت اوزال، همانند سا هیترکاز این رهگذر  .ساقط شدند

در دوران  یاسیس روند توسعه .را تجربه کرد یمختلف یاسیس یهامیرژچنین ساختاری تحت تأثیر 

-1۹۸0 ) اصالح طلب انینظام میمستق یکتاتورید «فیو نح یانتقال»دوره  ،اوزال از سه مرحله

 یری)نخست وز «یگذار به دموکراس»دوره باز کرد؛  یچند حزب یپارلماننظام  یبرا ا(، که راه ر1۹۸۳

( 1۹۹۳-1۹۸۹اوزال،  یجمهور استی)ر «یدموکراس ینسب تیتثب»دوره ( و 1۹۸۳-1۹۸۹اوزال، 

 کردیاتخاذ رو باند. دش سیتأس دیجد یاسیاحزاب س ، دیجد یقانون اساس بیعبور کرد. پس از تصو

در  انیو نقش نظام افتی شیافزا زین یمدن یهایآزاد ی،در کنار رشد اوضاع اقتصاد برالینئول

اورن  یپس از کودتا 1۹۸۳واقع در سال  کمرنگ شد؛ در یخارج استیو س یعموم استیعرصه س

در ساختار  تحولی عظیم ق،یعم یاراصالحات ساخت یریگیپ ،یاوزال درانتخابات عموم یروزیو پ

 ،یشهروند و حقوق یکارگر یهاهیاتحاد ،یگروه یهارسانهو مطبوعات  یقانون آزاداجتماعی همچون، 

حذف ، و مرد زن یبرابر ی،تیامن یهاحذف دادگاه، هاتیحقوق اقل ی،قوم یاسیاحزاب س تیفعال

به دپارتمان  یبخش تیرسم، اذعان به هویت کردی در این کشورمجازات اعدام، حل مسئله قبرس، 

احزاب و اقوام  تیفعال یآزاد از قانون جرائم 16۳و  142، 141ل باحذف اصو یکٌرد اتیزبان و ادب

 استیتحول در حوزه س نیتریاصل ةبه مثاب یو اجتماع یاسیوحدت س یها و تالش برادر رسانه

 (Barlas, 2001: 263). از جمله آن است یگریو کاهش نظامی و مذهب یقوم

 ونیزاسیمدرن توسط اوزال به توسعه دیجد یگراراست یهااستیو س یبرالینئول یهااستیس یاجرا

و  سمیپوپول ،یساالر دولت یادیاصول بن سم،یپساکمال هیترک و شد منجر یاسیمحافظه کار س

و  یجامعه مدن تیخود را به دولت کارآمد و شفاف، تقو یمتحول و جا یبه طور جد سمیونالیناس

 ستونرا بر چهار  خودحکومت  یهاهیداد. اوزال پا یو فرامل یفرامرز سمیونالیو ناس یاسیس یهاگروه

بر اقتصاد بازار آزاد گذارده  یمبتن یاسیس یو رقابت ی، عدالت اجتماعی، محافظه کاریحزب ییگرایمل

گرا، کادرهای ملی ها، کارکنان اصلی حزب سیاسی خود را از میاناوزال با تاکید بر این ارزش. بود

 چون؛ یسوسیال دموکرات و لیبرال به خدمت گرفت. اوزال با حمایت از گفتمان لیبرالکار، محافظه

گرایی دولت حذفداری، کاهش بوروکراسی، سیاست اقتصادی لیبرال، اقتصاد بازار آزاد، آزادی بنگاه

در واقع  اسالمی به قدرت رسید.  /کارهای محلی دارای اقتدار بیشتر در تصویری محافظهو حکومت

سیاست  های جامعه شناختیذهب، ملی گرایی و لیبرالیسم پایهمحافظه کاری، مید اذعان داشت با

منصه  بهکه به شکل راست میانه در ترکیه اد درا تشکیل میدولت اوزال محافظه کارانه  -لیبرال

 (Uluç,2014)ظهور رسید. 
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با شعار سعی وافری در زدودن فرهنگ سیاسی کمالیستی از جامعه نوین ترکیه کرد و اوزال    

را در ) فردیت( ، مردم «1استملت  از آنِ دولت  ]موجودیت[ ست،یدولت ن ]تملک[از آن ِ ملت »

کند.  جادیا فرد تیهو یبرا یمانع دیکه دولت نبا بودمعتقد  و دهد مرکز روابط دولت و جامعه قرار

 یشناخت یو هست ینیدر اصطالح ع یهستند، موجود اساس یانتزاع یاو دولت و ملت موجوداتاز نظر 

نه هدف،  ند،یبیم است که از زمان قتل مندرس، دولت را ابزار یاستمداریتنها س»فرد است. اوزال 

 (Yayla, 2005) .«ترا با گفتار و کردار خود نشان داده اس نیو ا

 نهیزم هیترک یاقتصاد ،یاسیس یو بسترها یدوره اوزال ساختار داخل یهااستیمجموع با س در

 یهاروین یابیقدرت (Pumuk,2012.15) .هموار کرد یموفق خارج یهااستیجذب س یالزم را برا

 تیبولو مق یمردم تیموجب مشروع یمختلف اجتماع یهاکارگران و گروه ان،ییروستا ،یاهیحاش

 او شد. یدولت انتخاب ندهیفزا یعموم

 یهاموزهآ تیوصل جامعه و دولت، منجر به تقو یهابه عنوان حلقه یو جوامع مدن یاسیاحزاب س

 یو مدن یاسیس یهانهادها و سازمان جو بامشارکت یدوره، جامعه مدن نیشدند. در ا کیدموکرات

 یستیالیسوس ه،رانمحافظه کا ،یبرالیل یهاکردند. شاخهیگوناگون مشارکت م یهارنامهها و بدرباره طرح

 .Aral,2001) .رددوره اوزال دا در یاسیس یروهاین ینشان از راهبرد انطباق هن،یحزب مام م یگرایو مل
73-74) 

 اریت و معرنگ باخ یکیدئولوژیا یهاشیگرا ون،یاسیو س انینظام نی)به موازات رشد اعتماد ب

ه خلق هم خوا یراست و جمهور اهر هن،یتحول، احزاب مام م نیآن را گرفت. بنابر ا یجا یکارآمد

 یاسیس تیر هوب هم خود قرار دادند. اوزال تیفعال یرا مبنا یکارآمد ،یکیدئولوژیا یبا پوست انداز

ب عدالت و حز یکه عالوه بر محافظه کار بیترت نیکرد. به ا دیتأک هنیمتنوع و متکثر حزب مام م

 یستیالیو سوس ستیونالیحزب عمل ناس انهیگرا یمل یهاشیگرا ،یمل یحزب رستگار ییاسالم گرا

 (Arslan,2005.137) .هم دارد

آزادی اندیشه ، آزادی اقتصادیبود: فلسفه سیاسی اوزال از سه آزادی اساسی تشکیل شده 

 اوزال درک کامالً متفاوتی از رابطه دین و دولت با (Cemal,2004) .آزادی مذهب و وجدانو  و بیان

کارکردی که  اوزال به دین از نظر درک کمالیستی و رسمی از درک دولتی از سکوالریسم داشت.

. به اددجدای از بعد اعتقادی، اهمیت می -کند ایفا مینقش در تضمین یکپارچگی اجتماعی 

 .برای آن قائل بوداجتماعی  یجای اینکه آن را برای سکوالریسم دینی خطرناک بداند، رسالت

کرد و طرفدار سکوالریسم بود، سکوالریسم را دخالت دین در سیاست را تایید نمیاوزال که 

را  اوزال آزادی مذهب و وجدان و سکوالریسم .پنداشتزاری برای سرکوب آزادی مذهبی نمیاب

                                                           
1 . Özal: “Millet devlet için değil, devlet millet için vardır” 
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. اوزال با این تفکر، تفسیری از رابطه دین و دولت برخالف خط ستدانتضمینی برای یکدیگر می

و از این  ستدانکه دین را تهدیدی برای مدرنیزاسیون و حیات سیاسی می ردکی ارائه میکمالیست

  ((Cemal,2004. دادنظر، دین را به شدت تحت قیمومیت دولت قرار می

بود. از  یو خارج یاز دو عامل داخل متأثردر دوران اوزال،  یگذار به دموکراس ،یکل لیدر تحل

شده است:  یگذار به دموکراس ندیفرا یداریدر دوران اوزال سبب پا یسه تحول اساس ،یمنظر داخل

ثانیاً بود.  سمأنو کیشبه دموکرات یهابا آموزه هی، ترک1۹۸0سپتامبر  یاز کودتا شیها پدههاواًل 

هر برگشتند؛  به پادگاننظامیان و کودتا موقتی چندبار دست به کودتا زدند، اما  انیگرچه نظام

 یالفدوران حکومت ائت یو رکود اقتصاد یاسیس یثبات یب به دلیل 1۹۸0سپتامبر  یکودتاچند

 ،یاسیس یهایو سرکوب تندرو یاقتصاد تیتثب ،یاسیبا ارمغان ثبات س امادمیرل بود،  -مندرس 

را  هیدر ترک یگذار به دموکراس یالزم برا یبسترها ،یاسیو س یاجتماع یهاتیحما جیضمن بس

وجود آورد.  به یو اقتصاد یاسیس تیتثب یبرا ی، امکانهای فراوانتمخالفعلی رغم  ثالثافراهم کرد؛ 

اروپا، جامعه اروپا،  یشورا، موسسات معتبر مالی جهانی واقعیت آن است که با حمایت خارجی

 یداریپا و اروپا کایبا آمر یو اقتصاد یاسیس یهایو همکار یحقوق بشر یجوامع و نهادها تیحما

 تثبیت شد.  هیدر ترک یاسیتوسعه س

 رداوزال و مسئله کٌ 

، مصطفی کمال هاتوسط کمالیست 1۹2۳جمهوری در سال و اعالم  اول ـیجهان جنگپس از 

ها یدست ارمن از یتجار ستمیبه دست گرفتن س و ونانپس از رهایی از دشمنان خارجی به ویژه ی

که  دینپا یرید یول ،نماید جادیا کشوراین در  راسیاسی ثبات  ودیتا حد ها توانستیحیمس و

ت أنش که یاختالف داخل و پیمانان کٌردها خود عمل نکردخود در قبال هم یهاوعدهبه  آتاتورک

 سر گرفت.از  ،جوان بود یهاترک یستیشوون دگاهید کیگرفته از 

آمد،  ها در ترکیه پدیدر جمهوری اول و دوم در خصوص انکار قومیتبا وقایعی در که در عص

ها و ظهور پادگان و بازگشت نظامیان به1۹۸0سپتامبر 12پس از  شکل گرفت. هیرد در ترکمسئله کٌ

های مشروع اعتقاد داشت، تمام تالش خویش رصه سیاست ترکیه، او که به آزادیاوزال در ع

های اوزال با بیان اینکه آزادی را صرف بازسازی چهره ترکیه در افکار عمومی جهانیان کرد.

توان در جهان امروز آزادی بیان و اندیشه هاست و نمیو اجتماعی حق مشروع همه قومیت سیسیا

کرد و تالش  های سیاسی در ترکیه مبادرتترویج پلورالیسم و حقوق و آزادی را سرکوب کرد، به

تالش اوزال ها مسئله کردها در ترکیه را از طروق مسالمت آمیز حل نماید. نمود با لغو ممنوعیت

 .کندیم زیمتما هیترک انهیاو را از سنت راست مافراطی،  «یحماس» سمیونالیدور ماندن از ناس یبرا
(Barlas,1994:123)  
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که تا آن زمان کمتر به انجام  PKK(1(حزب کارگران کردستان نخست حکومت اوزال، یسالها در 

در  بود، خود مشغول یروهاین تیترب وی دهسازمان به شتریب آورد ویم یمسلحانه رو یکارها

 پر و نیسنگ یوجود فضا کرد.را آغاز حرکات مسلحانه  اًرسم یحمله به پاسگاه با1۹۸4سال

 رشد روزافزون  یبرا یبستر مناسب تا آن زمان، هیترک یورجمه یها حکومت ترس حاصل از از

PKK .یاوزال چند راه کار را به صورت عمل رینخست وزمسئله کٌردها در ترکیه، حل  یبرا شد 

 . اجرا نمود

 یبراو  داد اختصاص نیبه مناطق کردنش یاژهیبودجه و یاوزال از لحاظ اقتصاد مرحله، نیاول در

مناطق حداکثر  نیا یعیطب ریذخا منابع و ازکرد  تالش یدیتول یروهاین مداخله در روند استقرار

سطح  یاقتصاد یهاطرح یاجرا شد که با دواریام دولت گرید یاز سو .به عمل آورد راالزم استفاده 

ی ساله اقتصاد 5 یهادر تمام برنامه کاهش دهد. غرب کشور را شرق و یاقتصاد و یاختالف اجتماع

در  داشت.یمبذول م جنوب شرق و رقاقتصاد مناطق عقب مانده باالخص ش توسعهبه  یاژهیتوجه و

توسعه  را2(GAP)پروژه جنوب شرق آنادول تحت عنوان یاژهیو یاقتصاد یاهدولت برنامهاین راستا 

حکومت  یهاسال نیدر اول یول، شروع به کار کرده بود 60دهه لیپروژه در اوا نیهر چند ا داد.

 (Gökmen,1992)  ادامه دارد. زینکنون  تا و شد یریگیپ یاوزال به صورت کامال جد

ه کاست  بخشی چند توسعهپروژه  کی کردنشین( ترکیه،مناطق )ی جنوب شرق آناتولی پروژه

 دارایپ که بر اساس مفهوم توسعه باشدیم هیترک یگسترده در جنوب شرق آناتول یشامل سدساز

شده  . هدف اعالماست منطقه آغاز شده نی( ساکن ا2005نفر ) ونیلیم 20 یزندگ یارتقا یبرا

 نیو همچن یندگدرآمدها و استاندارد ز شیافزا لهیوس به یامنطقه تیپروژه، کاهش محروم نیا یبرا

 نهی. کل هزباشدیم ییدر مناطق روستا ژهیوشغل به جادیو ا یو رشد اقتصاد یثبات اجتماع شیافزا

دالر  اردیلیم ۳2حدود  ای( 2017)بر اساس نرخ سال  هیترک رهیل اردیلیم 100از  شیپروژه ب نیا

 هیاستان ترک ۹پروژه  نیاست. ا انجام شده 2010تا سال  یگذارهیسرما نیا سومکیاست که بوده 

 اورفه،یانلش رت،یس س،یلیک عنتاپ،یغاز اربکر،یباتمان، د امان،یکه شامل آد ردیگیبر م را در

( نیالنهرنی)ب رودان انیفرات و دجله و در م هایرودخانهکه در حوضه  باشدیو شرناق م نیمارد

 قرار دارند. یشمال

دولت محافظه کار اوزال معتقد بود افزایش سطح رفاه مناطق کردنشین سبب خواهد شد   

فشار  پروژه نیا گرید سوی از و فتهرفاصله گ یطلب ییجدا یهاارزش باورها و از که از یک سو آنان

سود  از خواهد آورد و در قبال آن PKKعراق به  و هیسور ی لجستیکیهاقطع کمکبرای  الزم را

                                                           
1 . Partiya Karkerên Kurdistanê  
2 . Güneydoğu Anadolu Projesi 
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 خواهند شد.  بیصات نفر آب دجله و سرشار

گاپ  ۀدانشگاه لستر انگلستان معتقد است که پروژ یاسیس یاستاد جامعه شناس 1اونال نوریآ دکتر

 است، در حال حاضر شکست خورده است. آغاز شده هیترک نیمناطق کردنش ةتوسع یکه با ادعا

بیل طرح های نظامی از قحلکابینه اوزال بعدها با فشار ارتش و جناح چپ تالش نمود، راه 

در برابر  ئیانبرای مسلح نمودن روستا 1۹۸7سال دررا نگهبانان روستا  ویژه 44اصالح قانون شماره 

دست ا آن بی مشکل اساسی ترکیه را که از بدو جمهوری اجبار کوچو یا با حزب کارگران کردستان 

های اتحادیه ستدر راستای درخوادولت اوزال نماید، اما نتوانست. از اینرو،  به گریبان است را حل

اقتصادی، ماعی، اجتای در ابعاد سیاسی، حات گستردهالاص، اروپا برای عضویت آنکارا در این اتحادیه

 .د قرار دادکار خو دستورهای قومی و مذهبی در برخی امتیازات به اقلیت فرهنگی، قضایی و اعطای
(Randal,1993.358-66) 

ذهبی خود های مگرایی خود را بر حساسیتوزال در صورت لزوم از اینکه عملا، واقعیت آن است

به کویت  اقدر جریان حمله عرکرد. او با وجود هویت محافظه کار خود، ، دریغ نمیداشتمقدم می

نهاده  به منظور حفظ موقعیت نظامی و سیاسی ترکیه که پس از تحوالت پساجنگ سرد روبه افول

آماده شدن  حریم هوایی ترکیه و پایگاه اینجرلیک را به روی سربازان آمریکایی که در حالبود، 

ورد ضربه مو به جای نگرانی در  گشودبرای حمله به عراق در جریان جنگ اول خلیج فارس بودند، 

 Çavdar,2004). استراتژیک کشورش با جهان غرب بودهای دنبال برنامهیک کشور مسلمان، بهزدن به 

د درسطح رطرح مسئله کٌ ائتالف مانع از نیا با شرکت در کردیتالش م هیترکجناح چپ  (285.

الفت با طرح رو در مخنیا از امکان را به وجود آورد. نیا عمال فصل آن گردد و حل و و یجهان

دند. وارد عمل ش یجهان سطحدر هاطرح مسئله کرد ژهیکردستان عراق و به و اقلیم یخودمختار

ده از وار یبه فشارها نیازا شیحساس منطقه بود ب یاسیگاه به اوضاع سآ یاوزال که شخص یول

نمود ن توجه ش،یدولت خو یارتش و مجلس و حت موجود در ناسیونالیسم افراطی یهاانیطرف جر

 .نداشترا  آن جرات قدم نهادن به یزمان کس گذاشت که تا آن ییایماهرانه قدم به دن یو با چرخش

 زب وطن درح از ندهینما 50از شیبا بهای کشورش ردرابطه با مسئله کٌ در1۹۹1هیژانو در اوزال

امروز نه ... »معتقد بود  اوزال کرد. های قانون اساسی گفتگودر خصوص لغو ممنوعیت هیپارلمان ترک

 (Özal,2010) .«...معطوف است هیترک یجهان به مسئله کردها بلکه  هیترک یتنها افکار عموم

صت ش سن در بود،ی ترکیه ردهامسئله ک زیمسالمت آم رحلیبه شدت درگ یاوزال وقت 1۹۹۳ در

 یجا شد و جمهور سیرئ رلیدم مانیسل جهان گشود و از دهید یمرگ مشکوک اثر در یوپنج سالگ

 رفت.گ صلح را یدوباره خشونت جا رفت و میان فرصت گفتگو از رلیآمدن دم با اوزال راگرفت.

                                                           
1 . Aynur Unal  
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 هیترک یجمهور خیدر تار استمداریس نیرگذارتریپس از کمال آتاتورک، تورگوت اوزال احتماالً تأث 

ها را در سطوح ستی(، اجماع کمال1۹۸۳-1۹۹۳خود ) یجمهور استیبود. او در طول دوره کوتاه ر

جهات،  یاریاز بس ن،یکرد. بنابرا یعمل را معرف دیجد یهاها و روشدهیو ا دیمختلف به چالش کش

 بود. هیاول ستیپست کمال کیاو 

 ترکیه در دوران اقتصادی و سیاسی توسعه رابطه نسبت 

حکمرانی  سیستماز زمان تشکیل جمهوری نوین ترکیه تا دوران زعامت اوزال، ترکیه شاهد دو نوع 

 ه است که هر( بود1۹50، 1۹۸۳و نظام انتخابی )  (1۹۸0، 1۹70، 1۹60، 1۹۳۹، 1۹24)نظامیان 

 آمده است.  5های دیگری قابل تقسیم است که در جدول یک خود به بخش
 بندی دوران حکومت نظامیان براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی تقسیم - 5جدول 

 )سال)مدت  سالها عنوان دوره ردیف

 سال  14 1۹24 -1۹۳۸ یاسیس ییو اقتدارگرا یدوران رشد اقتصاد 1

 و گذار به شبه یدوران رکود اقتصاد 2

 یدموکراس

 سال  11 1۹50-1۹۳۹

و عصر  یو گذار اقتصاد یدوران انتقال ۳

 شکننده یدموکراس

 سال  2 1۹60 -1۹61

 سال  ۳ 1۹۸0- 1۹۸۳ یو گذار به دموکراس یاقتصاد زیدوران خ 4
Source: World Bank 

(، 1۹24 -1۹۳۸های چهارده ساله ) که سه دهه حکومت نظامیان به دورهمی توان اذعان داشت  

 -1۹50ساله )  که با رشد اققصادی نسبی، این کشور شاهد اقتدارگرایی سیاسی بوده و در دوره یازده

 است. در دوره کوتاه دو سالهبوده (، شاهد رکود بزرگ اقتصادی و نظام شبه دموکراسی 1۹۳۹

 1۹۸0 ( به عنوان دوره انتقالی و گذار اقتصادی و بحران سیاسی حاکم بود. سالهای1۹60 -1۹61)

 به عصر خیز اقتصادی و ثبات سیاسی معروف است. 1۹۸۳تا 

چندین  را در بر می گیرد خود شامل 1۹۹۳تا  1۹۸۳از سوی دیگر دوران حکومت انتخابی که از  

 که تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر این سال هاست.  دوره است
 یاسیو س یاقتصاد یارهایبراساس مع یدوران حکومت انتخاب یبند میقست - 6جدول 

Source: World Bank 

 )سال)مدت  سالها عنوان دوره ردیف

 سال 10 1۹50-1۹60 شکننده یو عصر دموکراس یو گذار اقتصاد یدوران انتقال 1

 سال 1۸ 1۹62-1۹۸0 نامتوازن یو دموکراس یدوران نزول اقتصاد 2

 یو عصر دموکراس یاقتصاد ییو عملگرا سمیبرلیدوران ل ۳

 داریپا
 سال 10 1۹۹۳-1۹۸۳
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نزدیک به چهاردهه را در بر  1۹۹۳تا سال  1۹50های انتخابی در ترکیه از سال عصر حکومت

شکنندگی سیاسی ( به مثابه دوران گذار اقتصادی و 1۹60 -1۹50گیرد، که از دوره ده ساله اول )می

صر همراه بود و ع نامتوازن یدموکراس( که با رکود اقتصادی و 1۹62 – 1۹۸0) و دوره هجده ساله 

اقتصادی و  های سیاستی عمل گرایانهتوان به عنوان عصر توصیه( را می1۹۸۳ -1۹۹۳اوزالیستی )

 ثبات سیاسی نام برد.     

 1۹24نظام جمهوری در سال واقعیت آن است که ترکیه بعد از فروپاشی نظام سلطانی و تکوین 

سیاسی تا دوران  می از عصر اقتدارگرای نظامی با سرکوب مخالفان و انسداد، دوران پر تالط1۹۹۳تا 

ت سیاسی بسترهای الزم برای خیز های اقتصادی و عدم ثباهای انتخابی با بحرانحکومت

در اتخاذ ، اوزال به عنوان نخستین مجری 1۹۸0ی را فراهم کرد. اما از سال اقتصادی نسبی پیشا اوزال

اقتصاد بازار آزاد  نظام»گذر به و  «نظام اقتصاد مختلط»کنار گذاشتن  با یبرالینئول یهااستیس

ای رو به رشد و توسعه توانست دوره «یبخش صنعت تیاولوبا رشد صادرات محور  یالگو »و  «یرقابت

های تحمیلی بانک جهانی را برای این کشور به راه با ثبات سیاسی در سایه سیاستاقتصادی هم

  ارمغان آورد.

های تاریخی، سیاسی و اقتصادی ترکیه حاکی از آن است که توسعه اقتصادی ارتباط بررسی

که  و در بستر ثبات سیاسی و توسعه نهادهای مدنی استتنگاتنگی با ثبات سیاسی جامعه دارد 

 شود.  قتصادی پایدار و با ثبات محقق میتوسعه ا

 گیری نتیجه

کمال  یتوسط مصطف ینظام جمهور لیو تشک یعثمان یامپراتور یپس از فروپاش هیاقتصاد ترک

اذعان داشت  دینمود. با یرا سپر ی، مراحل مختلف1۹۹۳تورگوت اوزال در سال  یحکمران انیتا پا

روبرو بوده است.  یفراوان یهابیکشور با فراز و نش نیا یاسیو س یروند رشد و توسعه اقتصاد

است که  تیواقع نیا انگریب چیلفتوی «گرا دولت توسعه»که بر اساس نظریه پژوهش  نیا یهاافتهی

در  یبدون توسعه اقتصاد یخواه یجنبش دموکراس ای یاسیبدون توسعه س یتجربه توسعه اقتصاد

و توسعه  یداریو بحران مواجه بوده و ناپا یثباتی( با ب1۹24-1۹۸۳)  یستیاوزال شایپ یهاسال

-افتهیدگر  یبوده است. از سو یاسیاستبداد س از یناش ان،ینظام یدر دوران زمامدار هیترک یافتگین

در دوره  کیدموکرات یکردن نهادها نهیاز آن است که بسط و توسعه و نهاد یپژوهش حاک نیا یها

  ت.شده اس یدارینسبتاً پا ی( سبب رشد و توسعه اقتصاد1۹۹۳-1۹۸۳زعامت اوزال )

و توسعه  قیتعمکشور در پرتو  نیا یافتگی، نشان از  رشد و توسعه در عصر اوزال هیترک تجربه

 ریبه سا میتعم تیقابل یستیاوزال هیگرا، دارد. گرچه تجارب ترکتوسعه یهاو دولت کینظام دموکرات

و  یتوسعه اقتصاد روندکه در حال توسعه را  نداشته باشد، اما نشان دهنده آن است  یکشورها
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با کنار  هیترک. است یگریافول دسبب عامل  کیروند، فقدان یم شیپ گریکدیبه موازات  یاسیس 

 یمناسب برا یبا فراهم کردن بسترها ،یبرالینئول یهااستیو اتخاذ س کیگذاشتن اقتصاد کالس

 یاسیباز س یفضاگشایش  زیو ن یالمللنیب یموسسات مالو با بهره گرفتن از  یحضور در اقتصاد جهان

در حال  یکشورهابخش و الهام  ردیقرار گ داریتوسعه پا ریتوانست در مس یمدن یآزاد قیو تعم

 توسعه باشد.
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