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 Political  سياسی

  
  راشا تودی

  ی رضا نافع:رگردان ازبگزينش و  
  ارسالی مجلۀ ھفته

  ٢٠١٨ اگست ٢٧

 هروسي غربی ھا نه با ترکيه صادق ھستند و نه با

  
 بين انتقادی تا منفی در نوسان است، اما واقعيات ً ترکيه معموالۀگرچه گزارش ھای اقتصادی رسانه ھای غربی در بار

ترکيه پوياست و بلند پرواز و درست به ھمين دليل در غرب به چشم رقيبی . کلی متفاوت عرضه می کننده تصويری ب

  .آزار دھنده به آن نگريسته می شود

نوب جاقتصاد در دانشگاه کاستامونو در عنوان استاد ه او ب.  کردصاحبهمراشا تودی با پرفسور دکتر سرکان ديلک 

  .ترکيه تدريس می کند

  

رسانه ھای غربی ادعا می کنند که اين رشد اقتصادی . گونه ای مشھود رشد می کنده ترکيه از سالھا پيش ب: پرسش

  ؟ اقتصاد ترکيه چگونه استۀ اين ارزيابی چيست و داوری شما در بارۀنظر شما در بار. پايدار نيست

رغم ه اين موفقيت ب.  در صد رشد به موفقيت قابل توجھی دست يافت٧،٤ با دست يافتن به ٢٠١٧ در سال  ترکيه:پاسخ

اين . دست آمده  ب٢٠١٦ والیج ١٥ و عواقب بعدی، پس از تالش ناکام کوتادی حمالت تروريستی، بحران سوريه

  ..ان بودخرزيدنت ادرو و پAKPثر دولت ؤ سياست اقتصادی مۀموفقيت حاصل بخت و اقبال نبود بلکه نتيج

رسانه ھای .  بوده است ٥%طور متوسط سالی ه  را درنظر گيريم ، رشد اقتصادی ترکيه ب٢٠٠٢اگر سالھای پس از 

استخراج معادن و بھره برداری ھای اقتصادی در اختيار  ٢٠٠٢پيش از سال . غربی دليل اين موفقيت را درک نمی کنند
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از منظر نخبگانی که در آن زمان قدرت را دردست داشتند ، . مايت بودندنخبگانی بود که از لحاظ سياسی مورد ح

سسات دولتی امکانی برای توسعه در اختيار ؤم.  آنھا اين بود که به پيروان خود امتيازھای اقتصادی بدھندۀنخستين وظيف

حتی کمتراز بيست درصد ل گروھی قرارداشت که و تمام منابع اقتصادی تحت کنترًتقريبا. دادند مردم اناتولی قرار نمی

مين رفاه قشر ممتازی زحمت أ برای تااغلش مردم ۀاگر کل روند امور را در نظر گيريم ، در واقع مجموع. جامعه بود

پس از آن . داد مورد حمايت سياسی آن نيز قرار می گرفت دليل امتيازاتی که به غرب میه می کشيدند که در عين حال ب

دست گرفت مردم آناتولی آموختند که نواوری ھا را دنبال کنند يا دست به سرمايه ه  بکه حزب عدالت و توسعه قدرت را

ويژه ترکيبات گسترده تر اقتصاد به ترکيه امکان داد تابه دست آوردھای اقتصادی خود طی ه ب. گذاری ھای مستقل بزنند

  .داوم خواھد يافتاگر ثبات سياسی ادامه يابد رشد اقتصادی ترکيه نيز ت. سالھای متمادی تداوم بخشد

  

ولی تنی چند از کارشناسان اروپائی ادعا می کنند که . شما گفتيد که رشد اقتصادی ترکيه دالئل نھادی دارد : پرسش

با اين روش مردم زير بار قرض می روند . مين می کنندأ مصرف خود را از طريق گرفتن وام تۀ، ھزينًترک ھا ، عمدتا

   . اين امر می دانندولؤان را مسخمنتقدين دولت اردو

ارقام و آماری که ارائه .  کشورھای بدھکار نيستۀترکيه از جمل.  کارشناسان غربی در اين مورد صادق نيستند:پاسخ

  .. دالئل سياسی، مورد تفسير تازه قرار می گيرنده داده می شوند، ب

  ..لمان و فرانسه پائين تر استالند، ا، ھيمجواقعيت اين است که نسبت بدھی ترکيه نسبت به کشورھای غربی مانند بل

ی بيش ئ درصد است، در حالی که نسبت بدھی عمومی بسياری از کشورھای اروپا٢٨نسبت بدھی عمومی ترکيه تنھا 

، ترکيه يکی از McKinsey & Company بين المللی ۀبراساس گزارش شرکت مشاور.  درصد است١٠٠از 

 ٢٨ کشور بدھکار جھان ترکيه در مرتبه ٤٧در ميان . ھان استکشورھای با کمترين نسبت بدھی در سراسر ج

  .قراردارد

  

احتمال پيدايش بحران بانکی نظير آنچه که در . رتبه بندی بانک ترکيه را کاھش داد Fitch 24  آژانسًاخيرا: پرسش

  ؟ رخ داد چقدر است٢٠٠١سال 

 مطلع ٢٠٠١دولت ترکيه بسيار از بحران سال بخش بانکی و . من ھيچ خطر بحران اقتصادی ترکيه را نمی بينم: پاسخ

  .شد که در آن زمان ترکيه را تکان داد

 که ترکيه را ٢٠٠١من برای اقتصاد ترکيه ھيچ خطر بحرانی نمی بينم ، بخش بانکی و دولت ترکيه از بحران سال 

بخش بانکی ترکيه . ندمدت ھاست که اين ھا ديگر تن به ريسک ھای غير ضروری نمی دھ. تکان داد، بسيار آموختند

 JCR اپانیجنظر می رسد، ھمانطور که چند روز پيش آژانس رتبه ه ب. برای سرپا ايستادن به حد کافی نيرومند است

  .يد کرد، کفايت سرمايه، گزارش ترازنامه و بدھی مشکلی ندارندئأدر بيانيه ای ت

  

  ..ست؟ترکيه از کسری تجاری مزمن در رنج است، مشکل ناشی از چي: پرسش

اگر مشکل را ازمنظر تاريخی بنگريم ترکيه از جنگ .  مشکل کسری بازرگانی مشکل تازه ای برای ترکيه نيست:پاسخ

ترکيه اين کسری را ازطريق درآمد حاصله از توريسم و سرمايه . روسته جھانی دوم به اينسو با کسری بازرگانی روب

علت اول آنست که توليدات صادراتی . رکيه دو علت مھم داردکسری بازرگانی ت. گذاری مستقيم خارجی جبران می کند
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. اين امر از جمله موجب باالرفتن ميزان واردات می گردد. ترکيه از مواد خامی ساخته می شوند که از خارج می آيند

  . .دوم آن که توليدات ترکيه اغلب از تکنولوژی پيچيده برخوردار نيستند و ارزش افزوده اندکی دارند

  

  .چرا دولت ترکيه موفق به رفع اين کسری بازرگانی نمی شود؟: پرسش

ھدفمند بر سرمايه گذاری در  له را حل کند، به اين صورت کهأ دولت ترکيه در صدد برآمده است تا اين مسً اخيرا:پاسخ

  ..تحقيق و توسعه بيافزايد

  

 مالی ۀسسؤوضعيت م. زادانه عمل کندبانک مرکزی ترکيه آ. ان اجازه نمی دھد خاغلب گفته می شود که اردو: پرسش

  .مذکور را چگونه ارزيابی می کنيد؟

 ساده بگويم، کارشناسان غربی وقتی از سياست اقتصادی ترکيه انتقاد می کنند، نه صادق ھستند و نه شفاف سخن :پاسخ

ذاکرات سخت ميان از اين رو م. برای کسب موفقيت در اقتصاد ، سياست مالی و پولی بايد ھماھنگ شوند. می گويند

ول موفقيت اقتصاد برای مردم ؤجامعه دولت را انتخاب می کند و دولت مس. بانک مرکزی و دولت امری است معمولی

وليت مستقيمی در برابر مردم ؤولی مقامات بانک مرکزی برای مدت پنج سال منصوب می شوند و ھيچ نوع مس. است

 بانک مرکزی محدود به انديشيدن در ۀوظيف. بانک مرکزی تبادل نظر کند مين ھماھنگی ، دولت بايد با أبرای ت. ندارند

  . ديگر اھداف بزرگ اقتصادی، مانند رشد اقتصادی، نيز انديشه کندۀ ثبات قيمت ھا نيست بلکه بايد در بارۀبار

  

را تجربه لمان و اياالت متحده تنش ھای شديد سياسی اترکيه در سال ھای اخير با کشورھای غربی مانند : پرسش

  ؟آيا ترکيه می تواند غرب را ترک کند. کرده است

 گورستان ھا پر است از کسانی که فکر می کردند اگر آنھا «:مثل مناسبی در زبان ترکی داريم که می گويد : پاسخ

کشورھای غربی نه با ترکيه صادق ھستند نه با : من با صراحت و روشنی می گويم . نباشند ھمه کارھا می خوابد

  .وسيه ر

کشورھای غربی فکر می کردند بازی با آنکارا کار . ان يکی از بزرگترين رھبران تاريخ ترکيه استخپرزيدنت اردو

 ۀاصطالح ترکيه ولی امروز ب. ساده ايست ، چون فکر می کردند ترکيه وابسته به غرب است و جز اين ھم چاره ندارد

  .غرب چندان ساده نکرده استان ، بازی را برای خنوين، تحت رھبری پرزيدنت اردو

  

  .مناسبات اقتصادی با روسيه تا چه حد برای ترکيه اھميت دارد؟: پرسش 

ولی اين سياست سبب نزديکی ترکيه و .  در سوريه رفتار غرب با ترکيه و روسيه به يک نسبت تھاجمی بود:پاسخ

. رلا و نيم ميليارد د١٩ت و وارداتش ر اسلاصادرات ترکيه به روسيه در حدود سه ميليارد د. ديگرشد روسيه به يک

اين نزديکی اقتصادی و سياسی بين دو کشور . عنوان توريست به ترکيه بياينده بسياری از روس ھا ترجيح می دھند ب

  . ھر دو کشور استۀ ويژۀمورد عالق

 ۀه در اتحاديمذاکرات برای عضويت ترکي. ستی عليه ترکيه حمايت می کندشما گفتيد غرب از گروھھای تروري: پرسش

  ؟ اقتصادی اوروآسيا ، در آنکار مورد بحث قرار می گيردۀآيا بديلی چون اتحادي. اروپا نيز پيش نمی رود

سالھا بود . ان و پوتين را بايد شانسی تاريخی برای ھردو کشور دانستخ حضور دو شخصيت سياسی چون اردو:پاسخ

در ھمان حال که انکارا و مسکو توافق کردند که . که ترکيه و روسيه رھبرانی چنين قدرتمند و موفق به خود نديده بودند
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ليتيک عليه ترکيه وه اين نتيجه رسيد که حق دارد از ھر امکان ژئو پاروپا ب ۀديگر ھمکاری کنند ، اتحادي در آينده با يک

بدون کمترين مزاحمتی، آزادانه در يونان ) ھواداران گولن( FETÖ جنبش تروريستی ۀ اعضای برجستًمثال. استفاده کند

ه عضويت در افزون بر اين بروکسل دھھا سال است که با دادن اين قول که ترکيه ب. لمان در رفت و آمد ھستنداو 

اگر . اين امر نمی تواند به اين صورت ادامه يابد.  اروپا پذيرفته خواھد شد، ترکيه را در انتظار نگاه داشته استۀاتحادي

ترکيه در اين نظام نوين جھانی . وجود خواھد آمد ه آنھا در برابر ترکيه کماکان بی صداقتی کنند، يک جھان چند قطبی ب

  ..جای خود را خواھد داشت

  

 به يکی از ده قدرت بزرگ اقتصادی تبديل خواھد ٢٠٢٣ان سال ھا پيش اعالم کرد که ترکيه را تا سال خاردو: رسشپ

  .آيا اين ھدف واقع بينانه است؟. کرد

 اول اقتصاد ھای بزرگ جھان غرب ھستند که از نقشه ھای ۀ يک نکته روشن است و آن اين است که در درج:پاسخ

با توجه به وسعت خاک . آنھا از اين می ترسند که مزايای خود را از دست بدھند. اراضی ھستندان نخ اردوۀبلند پروازان

من مطمئنم که . ترکيه و جمعيت پويای آن،اروپا و امريکا نمی توانند مانع از آن گردند که ترکيه در کنار آنان قرار گيرد

 رسيدن به اين ھدف به برخی از اقدامات اقتصادی ترکيه بايد برای.  ممکن استًرشد اقتصادی ترکيه تا اين حد کامال

 رشد و تداوم آن ۀ، سه بخشی که تضمين کنندسه بخش اساسی سرمايه گذاری کند آنکارا بايد کماکان در. پايبند بماند

  .فنآوری، آموزش و بھداشت :اين سه بخش عبارتند از . ھستند

  

 تورم فزاينده کجاست ، و اين تا کجا بر زندگی مردم  اينیمنشا. رسيده است  در صد١٥تورم در ترکيه به : پرسش

  ؟ثير می گذاردأت

استھالک ھزينه ھای توليد را افزايش داد، زيرا .  اصلی تورم در ترکيه ، کاھش ارزش لير ترکيه استی منشا:پاسخ

م واردات ترکيه عنوان مثال نفت و ديگر منابع انرژی مھمترين اقاله ب. توليد در ترکيه بشدت به واردات وابسته است

  .ھستند

ما اين را در نوسانات بازار ارز در . کيد کنم که سياست و اقتصاد از يکديگرجدائی ناپذيرندأدر اين رابطه ميل دارم ت

  .ترکيه مشاھده می کنيم

الی  در محدودۀ سياست مً که عمدتا- يا به بيان ديگر مجبور سازند–. مقامات غربی می کوشند تا ترکيه را قانع سازند 

  .غرب و ھماھنگ با عالئق آنھا حرکت کند

کار می ه سسات مالی را به عنوان ابزار بؤدر اين زمينه آژانس ھای رتبه بندی معمول، سرمايه گذاران بزرگ و م

که راه وشرائط اقتصادی که آنھا پيشنھاد کرده اند درست » متقاعد سازند«گيرند تا کشورھائی چون روسيه و ترکيه را 

  ..است

 ٥٣، با ونج ٢٤م فشار اقتصادی شديدی که از اين نوع بگو مگو ھای مالی برمی خيزد مردم ترکيه در انتخابات رغه ب

  .ان ايستادندخاز کل آراء در کنار اردو

https://deutsch.rt.com/der-nahe-osten/73675-wirtschaftsprofessor-tuerkei-wird-platz-in-
multipolarer-weltordnung-finden/ 

 


