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Abstract
The experience of political and economic transformation in Turkey
during Ozal’s rule was due to economic and political liberalization.
Accordingly, understanding the relationship between economic
prosperity and political development in this period is the driving
force to the Turkish experience in recent years. The study of such
a relationship becomes even more important with the beginning of
Ozal’s premiership in 1983, when economic development emerged
as the “Turkish miracle” and political development as the “prodemocratic wave”. Historically, Turkey has witnessed two stages
in the development process during the 1924-1993. Thus, with the
domination of left-wing parties and ideas, especially the People’s
Republican Party, during the 1924-1983, economic growth and
development in Turkey was unbalanced. Despite a multi-party
system alongside military governments during this period, Turkey
has not experienced lasting economic and political stability.
But under Ozal’s administration, in addition to relatively stable
economic growth, Turkey witnessed the promotion of democratic
standards and relative political stability.
In fact, Turkey experienced three republican governments in the
twentieth century, during which the government was divided four
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times between dictatorial systems and democracy. Thus, the rule
of Generals and dictatorships (1924-1950), the quasi-democratic
government (1950-1960), the rule of Generals and the military
(1960-1983), and the establishment of a democratic government
(1983-1993) were the dominant political order. In parallel with
this political arrangement, economic growth and development in
Turkey has been also shocked. Thus, despite the independence
war and the problems resulting from the collapse of the Ottoman
Empire (1938-1924), the economic trend in Turkey, with the
exception of the Great Depression (1930-1933), was somewhat
balanced. But during the reign of Ismet Inonu (1938) until the
intervention of military forces in politics (1960), Turkey has
witnessed an economic catastrophe. After the return of troops
to the barracks during 1963-1973, Turkey experienced relative
economic growth for eleven years. However, the rise of the era of
instability and terror (1980-1974) brought the Turkish economy to
the brink of crisis. Finally, the rise of Ozal to power in the 1980s
brought a period of economic prosperity to Turkey.
By analyzing the trend of development in Turkey during the Ozal’s
era, it will be clear that economic and political development was
stable. In this period, Kenan Evern as president and Ozal as prime
minister were the main actors in Turkish politics until 1989. But
Ozal’s presidency in 1989, however, coincided with the beginning of
the Third Republic in Turkey. Studying Ozal’s administration shows
double simultaneous stages of “political-economic development
with economic priority and economic pragmatism (1989-1989)” and
“political-economic development with the priority of democracy and
political reformism (1989-1993)”. The end of seven different periods
of rule, from the collapse of the Ottoman Empire and the beginning of
the republic to the transition to an elected government and democracy

in the Ozal era, can once again reflect the relationship between
economic and political growth and development. During the Ozal era,
the trend of economic indicators was upward. This trend followed the
implementation of strategic policies of economic stabilization, the
employment of extroverted logic, and developmental foreign policy.
Moreover, the Turkish economy has emerged from its precarious
and fragile position and experienced stability. Furthermore, political
development was accompanied with the same trend in this period. So,
Not only the freedom of the media and press increased, but political
parties were encouraged to operate more freely and competitively.
The parliamentary system emerged from a priori dysfunction, and a
growing civil society emerged as well. Hence, by paying considerable
attention to the Turkish development, the main question is what is the
relationship between economic prosperity and political development
of Turkey during the 1983-1993?
The main idea of the current paper is that economic growth
has been relied on the relative progress of the indicators of
democratization and political development. Turkey’s experience
of economic and political development shows that economic
development without democracy has been fragile and unstable.
Seventy Years of development in Turkey (1993-1924) shows that
although authoritarian military rule suppressed dissent and political
obstruction, and elected government, despite political instability
and economic crises, laid the groundwork for a relative economic
rise before the reign of Turgut Ozal, But the fragility and instability
of this process made it more harmful than beneficial for Turkey.
Finally, despite the short period of Ozal’s rule (1993-1993) compared to
previous periods, the trend of economic growth and development during the
Turgut Ozal era was not only progressive and stable, but also the stability of
its economic development was higher than the previous periods.
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چکیده
تجربــۀ چرخــش سیاســی و اقتصــادی ترکیــه در دوران زمامــداری اوزال ،براینــدی از آزادســازی
اقتصــادی و سیاســی بــود .برگرفتــه از ایــن تحــول ،فهــم نســبت توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ
سیاســی در ایــن دوره ،پیش ـران درک تجربــۀ ترکیــه در ســالهای اخیــر اســت .مطالعــۀ چنیــن
نســبتی بــا آغــاز نخس ـتوزیری اوزال در ســال  ۱۹۸۳اهمیــت بیشــتری مییابــد کــه توســعۀ
اقتصــادی بهعنــوان «معجــزۀ ترکــی» و توســعۀ سیاســی بهعنــوان «دموکراســیخواهی»
ظهــور یافــت .رونــد توســعۀ ترکیــه در شــش دهــۀ حکمرانــی نظامیــان و غیرنظامیــان از زمــان
تکویــن جمهــوری در ســال  ۱۹۲۴تــا اوایــل دهــۀ  1980بــه همـراه رشــد و توســعۀ بهنســبت
پایــدار در دوران اوزال ،نســبت میــان توســعۀ اقتصــادی و سیاســی در ایــن زمــان را دوچنــدان
نیازمنــد تحلیــل میکنــد .از ایــنرو ،ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه چــه نســبتی بیــن
رشــد و توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی ترکیــه در ســالهای  ۱۹۸۳تــا  ۱۹۹۳وجــود
دارد؟ ایــدۀ اصلــی مقالــه ایــن اســت کــه عملگرایــی اقتصــادی ،سیاســت درهــای بــاز و
اســتخدام سیاس ـت خارجــی توســعهگرا و اصالحگرایــی سیاســی و تشــویق فرهنــگ سیاســی
مشــارکتی ،ســبب اج ـرای آییــن نوعثمانیگ ـرای اوزالیســتی و احیــای موقعیــت (فرا)منطق ـهای
ترکیــه شــد .بنابــر یافتــۀ پژوهــش ،شــکنندگی توســعۀ اقتصــادی بــدون توســعۀ سیاســی در
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ترکیــه ماننــد کشــوری در حــال رشــد و توســعۀ اقتصــادی و سیاســی در دوران زمامــداری
تورگــوت اوزال ،شناســهها و ویژگیهایــی دارد کــه آن را قابــل تأمــل و بررســی میکنــد .از
دیــدگاه داخلــی ،ترکیــه در ســالهای  ۱۹۸۳تــا  ،۱۹۹۳کشــوری بــا جمعیــت  50میلیونــی و
درآمــد سـرانۀ بیــش از  4هـزار دالری ،دارای همگرایــی و یکپارچگــی فرهنگــی و بــازار داخلــی
بهنســبت گســترده و صادرکننــدۀ محصــوالت کشــاورزی ،صنعتــی و خدماتــی بــود .این کشــور
از دیــدگاه منطق ـهای بهعنــوان شــاهراه ارتباطــی بیــن اروپــا ،آســیا و آفریقــا ،همچنیــن محــل
تالقــی تمــدن غــرب و شــرق و دارای رانتهــای ژئوپلیتیکــی و اســتراتژیکی بــود کــه ضمــن
تأمیــن منافــع سیاســی و نظامــی ترکیــه ،آن را بــه عضویــت پیمانهــای مختلــف منطقــهای
درآورد .از منظــر بینالمللــی ،ترکیــه پنجمیــن کشــور پرجمعیــت عضــو ســازمان همــکاری
و توســعۀ اقتصــادی 1،بــا داشــتن مقــام هفدهــم از بیــن کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری
و توســعۀ اقتصــادی ،بهعنــوان یکــی از قدرتهــای اقتصــادی در حــال ظهــور بینالمللــی
جلــوه کــرد .از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی تــا قدرتیابــی اوزال (،)۱۹۸۳-۱۹۲۴
ترکیــه رونــد رشــد و توســعۀ پرنوســانی را پشتســر گذاشــت .بــا تغییــر نــوع رژیــم سیاســی از
امپراتــوری بــه جمهــوری تــا ظهــور اوزال ،پشــتوانۀ اقتصــادی و الگــوی اصلــی صنعتــی ترکیــه
مبتنــی بــر منطــق جایگزینــی واردات بــود .ناکامــی ایــن منطــق اقتصــادی ســبب شــد توســعه
و صنعتیشــدن ترکیــه بهویــژه در عصــر پســاجنگ دوم جهانــی آغــاز شــود .بــا وجــود ایــن،
تســلط اندیش ـههای اقتصــادی چــپ در ترکیــه تــا دهــۀ  ۱۹۸۰مانــع اصلــی رشــد و توســعۀ
متناســب بــا ظرفیــت ترکیــه بــود .امــا الگوگیــری از منطــق عملگرایــی اقتصــادی در دهــۀ
 ،۱۹۸۰رشــد و توســعۀ اقتصــادی را ب ـرای ترکیــه بــه ارمغــان آورد.
از دیــدگاه روندپژوهــی ،ترکیــه در ســالهای  ۱۹۲۴تــا  ۱۹۹۳دو مرحلــه در فراینــد توســعه
را گذرانــده اســت .بــه ایــنصــورتکــه بــا ســلطۀ احــزاب و اندیشــههای چــپ بهویــژه
)1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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حــزب جمهوریخــواه خلــق در ســالهای  ۱۹۲۴تــا  ،۱۹۸۳توســعۀ اقتصــادی در ترکیــه
نامــوزون بــود .بــا وجــود نظــام چندحزبــی در کنــار دولتهــای نظامــی در ایــن دوره ،ترکیــه
ثبــات اقتصــادی و سیاســی پایــداری نداشــت .امــا در دوران زمــامداری اوزال ،عــاوه بــر رشــد
اقتصــادی بهنســبت پایــدار ،ترکیــه شــاهد ارتقــای آموزههــای دموکراتیــک و ثبــات سیاســی
نســبی بــود .در خوانشــی دقیقتــر ،ترکیــه ســه حکومــت جمهــوری 1را در قــرن بیســتم تجربــه
کــرد کــه در ایــن دوران ،حکومــت چهــار بــار بیــن نظامهــای دیکتاتــوری و دموکراســی
ب کــه حکومــت ژنرالهــا و دیکتاتــوری (،)۱۹۵۰-۱۹۲۴
دستبهدســت شــد .بــهایــنترتی ـ 
حکومــت شــبهدموکراتیک ( ،)۱۹۶۰-۱۹۵۰حکومــت ژنرالهــا و نظامیــان ()۱۹۸۳-۱۹۶۰
و عصــر اســتقرار حکومــت دموکراتیــک ( ،)۱۹۹۳-۱۹۸۳نظــام سیاســی غالــب بــر ترکیــه بود.
بــه مــوازات اینگونــه چینــش سیاســی ،توســعۀ اقتصــادی در ترکیــه هــم دســتخوش تالطــم
شــد .بــه ایــن شــکلکــه بــا وجــود جنــگ اســتقاللخواهی و مشــکالت حاصــل از فروپاشــی
امپراتــوری عثمانــی ( ،)۱۹۳۸-۱۹۲۴رونــد اقتصــادی ترکیــه بــه اســتثنای دوران رکــود بــزرگ
( )۱۹۳۳-۱۹۳۰تــا حــدودی متــوازن بــود .امــا دوران زمــامداری عصمــت اینونــو ( )۱۹۳۸تــا
مداخلــۀ نظامیــان در سیاســت ( ،)۱۹۶۰ترکیــه شــاهد فاجعــۀ اقتصــادی بــود .بــا بازگشــت
نظامیــان بــه پادگانهــا در ســالهای  ۱۹۶۲تــا  ،۱۹۷۳ترکیــه بــه مــدت یــازده ســال رشــد
اقتصــادی نســبی داشــت .حــال آنکــه ظهــور عصــر بیثباتــی و تــرور (،)۱۹۸۰-۱۹۷۴
اقتصــاد ترکیــه را بــه بح ـران کشــاند .س ـرانجام قدرتیابــی اوزال در دهــۀ  ،۱۹۸۰دورانــی از
شــکوفایی و رونــق اقتصــادی را ب ـرای ترکیــه بــه هم ـراه آورد.
بــا بررســی رونــد توســعهگرایی ترکیــه در عصــر اوزال ،آشــکار میشــود کــه توســعۀ
اقتصــادی و سیاســی رونــد پایــداری داشــت .در دوران زمامــداری اوزال ،کنــان اورن 2بهعنــوان
رئیسجمهــور و اوزال بهعنــوان نخســتوزیر تــا ســال  ۱۹۸۹بازیگــران اصلــی سیاســت
بودنــد .بهدســتآوردن پســت ریاســتجمهوری توســط اوزال در ســال  ،۱۹۸۹همزمــان بــا
آغــاز جمهــوری ســوم در ترکیــه بــود .دقــت نظــر در دوران اوزال ،نشــانهای از تجربــۀ دو دوره
توســعۀ سیاســیاقتصادی بــا اولویــت اقتصــاد و عملگرایــی اقتصــادی ( )۱۹۸۹-۱۹۸۳و
توســعۀ سیاس ـیاقتصادی بــا اولویــت دموکراســی و اصالحگرایــی سیاســی ()۱۹۹۳-۱۹۸۹
دارد.
پایــان هفــت دورۀ حکمرانــی مختلــف از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و آغــاز
 .1جمهوری اول ( ،)۱۹۶۰-۱۹۲۴جمهوری دوم ( ،)۱۹۸۹-۱۹۶۰جمهوری سوم ( ۱۹۸۰تا به امروز).

2. Kenan Evern
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جمهــوری تــا گــذار بــه حکومــت انتخابــی و دموکراســی در عصــر اوزال ،بــار دیگــر
نســبت میــان توســعۀ اقتصــادی و سیاســی را تأملبرانگیــز میکنــد .در دوران اوزال ،رونــد
شــاخصهای اقتصــادی صعــودی بــود .ایــن ســیر صعــودی در پــی کاربســت سیاس ـتهای
راهبــردی تثبیــت اقتصــادی ،اســتخدام منطــق برونگرایــی و سیاســتخارجی توســعهگرا
روی داد ) .(Steckler & Altman, 2011: 8-9اقتصــاد ترکیــه از وضعیــت ناپایــدار و
شــکنندۀ پیشــینی خــارج شــد و مســیر پایــداری را تجربــه کــرد .توســعۀ سیاســی هــم در ایــن
دوران بــا رشــد مناســبی همــراه شــد؛ بهگونــهای کــه نهتنهــا آزادی رســانهها و مطبوعــات
افزایــش یافــت ،بلکــه احـزاب سیاســی بــه فعالیــت آزادانهتــر و رقابتــی تشــویق شــدند .نظــام
پارلمانــی هــم از کجکارکــردی پیشــین درآمــد و جامعــۀ مدنــی بالنــدهای ظهــور کــرد.
بــا تأمــل در رونــد رشــد و توســعۀ ترکیــه ،ایــن پرس ـشها مطــرح اســت کــه چــه نســبتی
بیــن توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی ایــن کشــور در ســالهای  ۱۹۸۳تــا ۱۹۹۳
وجــود دارد؟ بــه بیانــی ،پایــداری و شــکنندگی رشــد و توســعۀ اقتصــادی در نسبتســنجی
بــا ســطح توســعۀ سیاســی چگونــه اســت؟ آیــا در ترکیــۀ دوران اوزال ،رشــد اقتصــادی بــدون
توســعۀ سیاســی نشــانۀ ثبــات اســت یــا برعکــس ،همزمانــی و همافزایــی توســعۀ سیاســی و
اقتصــادی بیانگــر بالندگــی و پایــداری اقتصــاد سیاســی توســعه و دموکراســی اســت؟ در پاســخ
ایـ�ن پرسشــها ای��ن فرضی��ه مطــرح میشـ�ود کــه در ایــن دوره ،بهبــود و پایــداری توســعۀ
اقتصـ�ادی ،ب��ه پیشـ�رفت نس��بی ش��اخصهای دموکراتیکسـ�ازی و توســعۀ سیاســی مشــروط
بــوده اســت .بــرای آزدمــون فرضیــه ،از روش همســنجی و مقایســه بهــره میبریــم؛ بدیــن
معنــا کــه چگونگــی دو متغیــر توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی ،در قالــب ســنجش افزایــش
و کاهــش ایــن دو را بــا یکدیگــر مقایســه میکنیــم تــا نشــان دهیــم کــه چگونــه ناموزونــی
و نامتناس ـببودن یکــی بــا دیگــری ،ناپایــداری و شــکنندگی طــرف دیگــر را در پــی داشــته
اســت.
 .3ادبیات پژوهش
فهــم و تحلیــل وضعیــت ترکیــه در قــرن بیســتم بهویــژه دوران تورگــوت اوزال نیازمنــد توجــه
بــه وجــوه مختلــف اقتصــادی ،سیاســی و اجتماعــی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه از زمــان آغــاز
ُ
توخیزهــای
جمهــوری در ســال  ۱۹۲۴تــا عصــر پیشــااوزالی ،اقتصــاد و سیاســت ترکیــه اف 
بســیاری داشــت ،ثبــات نســبی ایــن کشــور در دوران تورگــوت اوزال ،دوچنــدان نیازمنــد تحلیــل
اســت .در تبییــن ایــن وضعیــت ،برخــی مطالعــات بــا رویکــرد اقتصــادی ،بــر ایــن گـزاره تأکیــد

65

دارنــد کــه توســعۀ نســبی ترکیــه در دوران اوزال زاییــدۀ توســعۀ اقتصــادی حــدود  ۱۰درصــدی
اســت کــه بســتر آمــادهای ب ـرای ثبــات سیاســی ایــن کشــور بــه وجــود آورده اســت (Oniz,
) .2004: 115-118; Atli, 2011: 173-178بنابــر ایــن دســته مطالعــات ،برنامههــای
یســازی ،اقتصــاد
عملگرایانــۀ اقتصــادی اوزال بهویــژه توســعۀ صادراتمحــور ،خصوص 
بــازاری ،تــاش بــرای پیونــد تجــاری بــا کشــورهای پیشــرفته و بازاندیشــی در سیاســتهای
توســعهای ،بــا خارجکــرن ترکیــه از رکــود بـرای ترکیــه رشــد اقتصــادی بــه ارمغــان آورده اســت.
در مقابــل ،گــروه دیگــری از مطالعــات بــا تأکیــد بــر رهیافــت سیاســی ،بــر ایــن گـزاره اســتوارند
کــه تشــویق جامعــه بــه مشــارکت سیاســی ،بسترســازی بـرای رشــد سیاســت حزبــی ،برگـزاری
انتخابــات شــبهرقابتی و توســل بــه آموزههــای دموکراتیــک ،ضمــن آنکــه بســتری ب ـرای توســعۀ
سیاســی بــه وجــود آورد ،انگیــزهای بــرای تولیدکننــدگان داخلــی و ســرمایهگذاران خارجــی
بــرای ســرمایهگذاری در اقتصــاد ترکیــه ایجــاد کــرد ).(Ozbudun, 2013: 40-78
در ایــن مقالــه بــا رویکــردی همافزایانــه ،بــاور داریــم کــه ثبــات ترکیــه در دوران اوزال،
نتیجــۀ رشــد اقتصــادی و توســعۀ سیاســی نســبی اســت .نــوآوری مــا در ایــن پژوهــش در
مقایســه بــا ادبیــات موجــود هــم ،همیــن نسبتســنجی دو عرصــۀ توســعه بــا تحلیــل تاریخــی
اســت .بــه ایــن صــورت کــه بررســی نســبت دو حــوزۀ سیاســی و اقتصــادی در مــورد ترکیــه در
دوران اوزال ،نشــان میدهــد کــه تقویــت یــا تضعیــف یــک حــوزه ،تأثیــر مشــابهی بــر حــوزۀ
دیگــر برجــای گذاشــت.
چارچوب نظری

گســترۀ معنایــی توســعه و کثــرت مفهومــی آن ســبب میشــود تــا در شــمار مفاهیــم
چندوجهــی و مناقشــهبرانگیز قــرار بگیــرد .از ایــنرو ،در حالــی کــه نظریهپــردازان دولــت
توســعهگرا ،حضــور دولــت قدرتمنــد و بــا قــدرت اجرایــی قــوی را بهمثابــۀ پیششــرط
گــذار بــه توســعه میداننــد ،حامیــان ایــدۀ حکمرانــی خــوب بــر ضــرورت بهبــود کیفیــت
حکوم ـتورزی و تقویــت اعتمــاد میــان ملتدولــت تأکیــد میکننــد .بــا وجــود تفســیرها
و روایتهــای بســیار ،توســعه بهمثابــۀ اصلیتریــن هــدف زیســتی جوامــع شــناخته
میشــود .در ایــن پیونــد ،عــدهای بــا تأکیــد بــر توســعۀ اقتصــادی ،دولــت را بازیگــر اصلــی
در ایــن مســیر میپندارنــد ) (Leftwich, 1994: 369-370و عــدهای هــم بــر حضــور
نیروهــای مختلــف اجتماعــی و کاربــرد خ َ
ــرد جمعــی در مســیر توســعهگرایی تأکیــد
ِ
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میکننــد ) .(Chambers, 2005: 23-33بــا درنــگ در ایــن دو رهیافــت کالن دربــارۀ
توســعه ،مشــخص میشــود کــه فهــم وضعیــت توســعۀ جوامــع مختلــف ،نیازمنــد شــناخت
سیاســتگذاران اصلــی برنامههــای توســعه اســت .بــه بیانــی ،صاحبــان اصلــی قــدرت
کیســتند و ابزارهــای کاربســت قــدرت در دســتان چــه کســانی اســت؟ در پاســخ بــه ایــن
پرســش ،عــدهای بــا خوانشــی نخبهگـرا ،نخبــگان و گــروه کوچکــی از بازیگـران را کارگردانــان
اصلــی برنامههــای توســعه میداننــد ،عــدهای هــم بــا تفســیر مارکسیســتی ،مالــکان ابزارهــای
تولیــدی را صاحبــان اصلــی قــدرت میشناســند .در ایــن میــان ،برخــی هــم بــا تفســیری
روزآمدتــر ،بــر ایــن باورنــد کــه قــدرت سیاس ـتگذاری و تدویــن برنامههــای توســعه فقــط
در انحصــار اقلیــت خاصــی نیســت ،بلکــه گروههــای رقیــب و نیروهــای اجتماعــی نوظهــور
هــم در ایــن صحنــه نقــش دارنــد ).(Chhotray and Stoker, 2009: 42-74
بــا دقــت در شناســههای دو گفتمــان «دولتهــای توســعهگرا» و «حکمرانــی خــوب»
پیداســت کــه آموزههــای توســعهای آ نهــا نهتنهــا هیــچ تضــادی بــا یکدیگــر ندارنــد ،بلکــه
دولتهــای توســعهگرا و حکمرانــی خــوب در پیونــد متقابــل قــرار دارنــد .بــه ایــن معنــا کــه
دولــت توســعهگرا پیشنیــاز حکمرانــی خــوب اســت و حکمرانــی خــوب هــم بســتر مناســبی
بــرای ظهــور دولتهــای توســعهگرا بــه وجــود مــیآورد .از منظــر تاریخــی ،مســئلۀ توســعه
در کشــورهای مختلــف بهویــژه جهــان ســوم بــا فروپاشــی کمونیســم و تــاش غــرب بــرای
صــدور احــکام توســعه بــه ایــن کشــورها ســبب بازتعریــف مســئلۀ توســعه شــده اســت .بنابــر
ایــن تحــول ،حکمرانــی خــوب در گــزارش بانــک جهانــی بــه مدیریــت هوشــمندانۀ توســعه
تفســیر شــده اســت کــه بــا مســئولیتپذیری ،قانونگرایــی ،شــفافیت و آگاهیبخشــی شــناخته
میشــود ) .(World Bank, 1992: 1-6; UNDP, 2014: 2پــس توســعه ،نتیجــۀ حضــور
نخبــگان توســعهگرایی اســت کــه بــا الهــام از آموزههــا و احــکام حکمرانــی خــوب ،عــاوه
بــر بهبــود امنیــت اقتصــادی و وضعیــت مــادی جامعــه ،ســطح رضایــت و اعتمــاد عمومــی را
هــم افزایــش میدهنــد .دولــت قدرتمنــد و کارآمــد ،طـراح اصلــی برنامههــای توســعه شــناخته
میشــود کــه در فراینــد تدویــن سیاســتها ،از خــرد جمعــی هــم بهــره میگیــرد.
روند توسعه و دموکراسی در ترکیه

چندیــن تحــول مهــم ،مســیر توســعۀ اقتصادی و سیاســی ترکیــه را دگرگــون کرد :جنگ اســتقالل
( ،)۱۹۲۲-۱۹۱۹فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی ( ،)۱۹۲۳تشــکیل جمهــوری اول (،)۱۹۲۴
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مداخلــۀ نظامیــان ( ،)1980 ،1971 ،1960 ،1939 ،1924فروپاشــی شبهدموکراســی
( ،)۱۹۶۰شــکلگیری جمهــوری دوم ( ،)۱۹۶۰گســترش آییــن دولتمحــوری (-۱۹۲۴
 ،)۱۹۸۰رویکارآمــدن اوزال ( ،)۱۹۸۳گــذار بــه رژیــم دموکراتیــک ( )۱۹۹۳-۱۹۸۳و
تکویــن جمهــوری ســوم ترکیــه ( .(Hic, 2009: 2-120) )۱۹۸۹ای ـن تحولهــا چرخشــگاه
تاریــخ ترکیــه هســتند کــه بــر جهتگیــری توســعۀ اقتصــادی و سیاســی آن تأثیــر بســزایی
داشــتهاند .تجربــۀ توســعۀ اقتصــادی و سیاســی ترکیــه حاکــی اســت کــه توســعۀ اقتصــادی
بــدون دموکراســی ،شــکننده و ناپایــدار بــوده اســت .رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ
سیاســی ترکیــه ،پیــش از اوزال و دوران زمامداریــش و نسبتســنجی آنهــا را بــرای آزمــودن
فرضیــه بررســی میکنیــم.
توسعه و دموکراسی در ترکیه پیش از تورگوت اوزال
روند رشد و توسعۀ اقتصادی

بعــد از فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و گــذار بــه عصــر پســاخالفت ،ترکیــه بــا نظــام
سیاســی ســکوالر مأنــوس شــد .هویتجویــی دوالیــه ،مبتنــی بــر آموزههــای خلیفگــی
و سکوالریســتی ،نــوع ســاختار سیاســی ترکیــه را تحلیلپذیــر میکنــد .آغــاز قــرن بیســتم
و همزمانــی پایــان مناقشــۀ نظــام کهــن بــا ظهــور اندیشــههای جدیــد در ترکیــه منجــر بــه
صفآرایــی وارثــان امپراتــوری عثمانــی و خلیفگــی و افس ـران جمهوریخــواه شــد .ایــن نــوع
رویارویــی ســبب نمایــش ترکیــه بهعنــوان کشــوری نامتعــادل و سرشــار از شــکافهای
اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی شــد .ایــدۀ صنعتیســازی و توســعۀ اقتصــادی بهعنــوان
راهبــرد رســمی حکومتــی در عصــر مصطفــی کمــال آتاتــورک ( )۱۹۳۸-۱۹۲۴بــود .نظــم
اقتصــادی پلکانــی و بوروکراســی دولتــی بهعنــوان پشــتوانۀ اصلــی ایــن الگــو در ســالهای
 ۱۹۲۴تــا  ۱۹۸۰بــه رشــد شــتابنده و نامســتمر ،رکــود ،بح ـران اقتصــادی ،افزایــش تــورم و
قیمتهــا منجــر شــده اســت ).(Metin, 2013: 1
بــه گــواه تاریــخ ،نظــام سیاســی ترکیــه در دوران جمهــوری اول و دوم و پیــش از
قدرتگیــری اوزال را میتــوان بــه دو دورۀ «جنــگ اول جهانــی تــا پایــان جنــگ دوم جهانــی»
و «دوران پســاجنگ دوم جهانــی» جــدا کــرد .در دوران آتاتــورک بهعنــوان بازیگــر اصلــی
صحنــۀ سیاســت ترکیــه در دو جنــگ ،الگــوی اقتصــادی ترکیــه دولتــی بــود .ضعــف اقتصــاد
صنعتــی در ایــن دوره ســبب شــد تــا کارخانههــای محــدودی محصــوالت اولیــه تولیــد
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کننــد .وجــود قانــون کاپیتوالســیون در ایــن دوره هــم ســبب شــد نیروهــای خارجــی هــم در
ایــن دوران کنتــرل برخــی صنایــع را در اختیــار داشــته باشــند .جنــگ اســتقاللخواهی هــم
بــر ناکارآمــدی اقتصــادی ترکیــه افــزود .بــه غیــر از ســالهای  ۱۹۳۵تــا  ۱۹۳۹کــه ترکیــه
رشــد اقتصــادی  ۶درصــدی را تجربــه کــرد ،نهتنهــا در دوران جنــگ اول و دوم جهانــی،
بلکــه در عصــر پســاجنگ دوم جهانــی هــم ترکیــه بــا چالشهــای اقتصــادی فزاینــدهای
مواجــه بــود.
گســترش صنایــع و افزایــش بیرویــه واردات در اواخــر دهــۀ  ،۱۹۷۰موجــب تشــدید
ناموازنــۀ پرداختهــا شــد .کاهــش ارزش پــول ملــی ترکیــه و اســتخدام راهبــرد ریاضــت
اقتصــادی متناســب بــا آموزههــای صنــدوق بینالمللــی پــول ســبب ریــزش تقاضــای
کاالهــای خارجــی شــد .نبــود اصالحــات ســاختاری جــدی ســبب کاهــش حســاب جــاری
مســتمر و افزایــش اســتقراض خارجــی ترکیــه شــد؛ بهگونــهای کــه رشــد بیوقفــۀ بدهــی
خارجــی ترکیــه تــا دهــۀ  ۱۹۸۰بــه  ۱۶،۲بیلیــون دالر رســید کــه یکچهــارم تولیــد ناخالــص
داخلــی ترکیــه بــود .اواخــر دهــۀ  ۱۹۷۰بدتریــن دوران اقتصــادی ترکیــه از زمــان فروپاشــی
امپراتــوری عثمانــی بــود .ناکامــی در کنتــرل قیمــت نفــت در ســالهای  ۱۹۷۳و  ۱۹۷۴ســبب
رشــد کســری بودجــه در ترکیــه شــد .امــا ایــن کســری بــا وامهــای کوتاهمــدت و اســتقراض
خارجــی جبــران شــد .در ایــن وضعیــت ،در ســال  ۱۹۷۹نهتنهــا بیــکاری بــه  ۱۵درصــد
رســید ،بلکــه تــورم سـهرقمی موجــب ناتوانــی دولــت از بازپرداخــت ســود وامهــای خارجــی
شــد ).(Nilgun, 1990: 23-47
اصلــی
اســتخدام آییــن دولتگرایــی و تبدیــل دولــت بهعنــوان تولیدکننــده و ســرمایهگذار
ِ
یکشــاورزی بــه
بخــش شــهری نهتنهــا ســبب ناکامــی ترکیــه در گــذار از اقتصــاد روستای 
یسیاســی در گــروه کوچکــی
یصنعتی شــد ،بلکــه منجــر بــه انحصــار قــدرت اقتصاد 
شــهر 
از نخبــگان حکومتــی شــد .تــداوم ایــن سیاســت تــا دهــۀ  ،۱۹۷۰ضمــن افزایــش بیثباتــی
سیاســی و اقتصــادی ،ســبب درونیشــدن فراینــد صنعتیســازی شــده اســت .امــا نبــود
تجربــۀ صنعتیســازی و طبقــۀ تجــاری ســازمانیافته ســبب ناکامــی ایــن فراینــد در ترکیــه شــد
) .(Pamuk, 2007: 298از زمــان تشــکیل جمهــوری در ســال  ۱۹۲۴تــا اواخــر دهــۀ ،1970
رشــد اقتصــادی ترکیــه مســتمر و پایــدار نبــود .بــا وجــود ناپایــداری اقتصــادی ،رشــد اقتصــادی
ناگهانــی ترکیــه در ســالهای  ۱۹۲۳تــا ۱۹۳۰در دوران آتاتــورک ســبب رشــد دورۀ کوتاهــی از
آزادســازی نســبی اقتصــادی شــد .ایــن نــوع رونــق اقتصــادی در جــدول  1مشــخص اســت.
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جدول 1:مهمترین شاخصهای اقتصادی ترکیه در دوران گذار اقتصادی ()۱۹۳۰-۱۹۲۳
ردیف

شاخصهای اقتصادی

میزان نرخ متوسط سالها

۱

نرخ رشد اقتصادی

 ۹،۴درصد

۲

تولید ناخالص ملی

 21،274میلیون دالر

۳

رشد درآمد سرانه حاصل از جیانپی

 1،2درصد

۴

سرانۀ تولید ناخالص داخلی

 ۷۱۰دالر

۵

سهم کشاورزی (درصدی از جیانپی)

 ۵۳درصد

۶

سهم صنعت (درصدی از جیانپی)

 9،12درصد

۷

سهم خدمات (درصدی از جیانپی)

 8،34درصد

Source: SIS, 1996: 398; Pamuk, 2007: 267

در ســالهای آزادســازی اقتصــادی نســبی ( ،)۱۹۳۰-۱۹۲۳شــاخصهای اقتصــادی
ایجابــی شــامل تولیــد ناخالــص داخلــی ،ســهم صنعــت ،خدمــات ،کشــاورزی ،رشــد
ن ترتیــب
اقتصــادی و تولیــد ناخالــص داخلــی بــا رشــد حیرتانگیــزی مواجــه شــد .بــه ای ـ 
کــه نــرخ رشــد اقتصــادی بــه بیــش از  ۹درصــد افزایــش یافــت .نــرخ رشــد درآمــد س ـرانۀ
حاصــل از تولیــد ناخالــص ملــی ،از  2درصــد عبــور کــرد .ســهم بخشهــای کشــاورزی،
صنعــت و خدمــات بهعنــوان درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ترتیــب بــه  ۵۳درصــد،
 ۱۲،۹درصــد و  ۳۴،۸درصــد افزایــش یافــت .دولتگرایــی راهبــرد اصلــی اقتصــادی
بــا طــرح نوســازی سلســلهمراتبی و تــاش بــرای تشــکیل دولتــی ســکوالر ،تالشــی بــرای
صنعتیســازی ،غربیســازی و سکوالرســازی بــوده اســت ).(Tok, 2010: 169
برگرفتــه از ایــن الگــوی اقتصــادی ،آثــار جنــگ دوم جهانــی بــر ترکیــه ســبب افزایــش نــرخ
تــورم و کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی شــد .آزادســازی نســبی سیاســی و اقتصــادی در
دهــۀ  ۱۹۵۰و تشــویق ســرمایهگذاری خصوصــی بــا گســترش قلمــروی مداخلــۀ دولــت و
تکیــه بــر منطــق محافظـهکاری نــاکام مانــد .تشــدید فضــای ســرکوب سیاســی در اوایــل دهــۀ
 1960ســبب کاهــش ســرمایهگذاری عمومــی ،بیثباتــی اقتصــادی و کاهــش ســرمایهگذاری
خصوصــی شــد .امــا بــا بازگشــت نظامیــان بــه پادگانهــا و برگــزاری انتخابــات و رونــق
آموزههــای شــبهدموکراتیک از نیمــۀ دهــۀ  ۱۹۶۰تــا نیمــۀ اول دهــۀ  ،۱۹۷۰اقتصــاد ترکیــه
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شــاهد رونــق نســبی شــد؛ بهطوریکــه نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص ملــی از  ۲،۷درصــد در
اوایــل دهــۀ  ۱۹۶۰بــه بیــش از  ۶درصــد در نیمــۀ دوم همــان دهــه و اوایــل دهــۀ  1970رســید.
درآمــد س ـرانۀ منفــی حاصــل از تولیــد ناخالــص ملــی (منفــی  ۰،۱درصــد) در اوایــل دهــۀ
 1960بــه بیــش از  ۳درصــد تــا اوایــل دهــۀ  1970رســید ).(Hic, 2009: 62
بــا قدرتگیــری نظامیــان در دهــۀ  1970و رشــد قیمــت جهانــی نفــت در ســالهای
 ۱۹۷۴و  ،۱۹۷۵نهتنهــا ســهم واردات از صــادرات بیشــتر شــد ،بلکــه کاهــش نــرخ رشــد
تولیــد ناخالــص ملــی منفــی  ۲،۳درصــدی ،درآمــد ســرانۀ منفــی  ۴،۴درصــدی حاصــل
از تولیــد ناخالــص ملــی ،بحــران تــوازن پرداختهــا ،کاهــش ارزش پــول ملــی ،کســری
حســاب جــاری ،تــورم ســهرقمی ،بیــکاری  ۱۵درصــدی و ناتوانــی در بازپرداخــت ســود
وامهــای خارجــی بــه شــاخصهای اصلــی اقتصــاد ترکیــه در نیمــۀ دوم دهــۀ  1970تبدیــل
شــد ) .(SIS, 1996: 408دولتگرایــی گســترده و اقتصــاد دســتوری و متمرکــز ســبب
بیثباتــی در فراینــد توســعهگرایی در ترکیــه در ســالهای  ۱۹۲۴تــا  ۱۹۸۰شــده اســت .نبــود
دولــت توســعهگرا ،ضعــف توســعۀ سیاســی پایــدار و شــکنندگی ژئوپلیتیکــی ســبب ناکامــی
اقتصــادی ترکیــه شــد .رونــق نســبی اقتصــاد در ایــن دوران  ۵۶ســاله ،نتیجــۀ اســتقراض
خارجــی و وامهــای کوتاهمــدت بــود .امــا در بلندمــدت ســبب همافزایــی بحرانهــای
اقتصــادی و سیاســی شــده اســت.
مطالعــۀ اقتصــاد سیاســی ترکیــه ،ناپایــداری توســعۀ اقتصــادی در دوران نظــام تکحزبــی
در دهههــای  ۱۹۲۰تــا ۱۹۴۰را نشــان میدهــد .توســعۀ سیاســی نســبی از نیمــۀ دوم دهــۀ
 ۱۹۴۰تــا اوایــل دهــۀ  ۱۹۷۰بــدون رشــد شــاخصهای اقتصــادی شــکننده بــود .بحرانهــای
دهــۀ  1970بهویــژه تکانههــای نفتــی در ســالهای  ۱۹۷۳و  ۱۹۷۴ســبب اختــال در
جریــان ســرمایهگذاری خارجــی شــد .اســتقراض خارجــی بهعنــوان راهــکاری بــرای
بازپرداخــت ســود وامهــا و بهینهســازی اقتصــادی ،بحــران شــدیدی در موازنــۀ پرداختهــا
بهوجــود آورد .بهکارگرفتــن سیاســت جانشــینی واردات ،ســلب مالکیــت از مالــکان بــزرگ
و کاهــش ارزش پــول ملــی نســبت بــه دالر ،ســبب رشــد تــورم و اختــال در جریــان رشــد و
توســعۀ اقتصــادی شــد ) .(Sener, 2005: 6-8در ایــن وضعیــت ،اقتصــاد دولتــی بــا تشــدید
وابســتگی کارآفرینــان بــه دولــت و بوروکراســی ،رفتارهــای رانتیــری در اقتصــاد را گســترش داد.
شــدت چنیــن بحرانهایــی در دهــۀ  1970در ترکیــه تــا حــدی پیــش رفــت کــه دورۀ «رکــود
اقتصــادی» نــام گرفــت .اینگونــه شــاخصهای اقتصــادی را در جــدول  2میبینیــم.
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جدول  :۲مهمترین شاخصهای اقتصادی ترکیه در دوران پیش از اوزال
شاخصهای اقتصادی
نرخ رشد جیانپی
نرخ رشد سرانۀ حاصل از جیانپی
افزایش قیمت

1

نرخ رشد جمعیت

دهۀ ۱۹۳۰

دهۀ ۱۹۴۰

دهۀ ۱۹۵۰

دهۀ ۱۹۶۰

دهۀ ۱۹۷۰

 12،9درصد  37،6درصد  67،2درصد  14،6درصد  27،4درصد
 1،2درصد
....
 ۲،۱درصد

 5،0درصد

 32،3درصد  26،3درصد

 9،1درصد

 2،50درصد  41،9درصد  37،5درصد  8،34درصد
 7،1درصد

 16،2درصد

 3،2درصد

 62،4درصد

Source: Hic, 2009: 1-110

وضعیــت اقتصــادی ترکیــه پیــش از ظهــور اوزال بــا تــورم شــدید ،رشــد بیــکاری ،فرســایش
ســرمایههای عمومــی و نوســانات مالــی داخلــی ،گســترش بدهــی عمومــی ،بودجههــای
حمایتــی مشــروط و ســاختار ناکارآمــد شــناخته میشــد .تأمــل در آمارهــای جــدول 2
نشــان از همبســتگی مثبــت بیــن توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ سیاســی دارد .بــه ایــن ترتیــب
کــه بحرانهــای اقتصــادی ،زمینهســاز ســاخت سیاســی اقتدارگــرا و غیردموکراتیــک و
اصالحگرایــی سیاســی ،ســبب رشــد اقتصــادی شــد .بنابرایــن راهبــرد جانشــینی واردات و
آییــن دولتگرایــی بــه همــراه حاکمیــت نظــام تکحزبــی یــا چندحزبــی ناپایــدار ،ســبب
رونــق اقتصــادی کوتاهمــدت شــده اســت ،امــا ناپایــداری آن موجــب تشــدید بحــران و
ناکامــی اقتصــادی شــد.
توسعۀ سیاسی در دوران پیش از تورگوت اوزال

توســعۀ سیاســی در ترکیــه از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی تــا پیــش از قدرتیابــی
اوزال بــه چنــد مرحلــه تقســیم میشــود :مرحلــۀ اول همزمــان بــا زوال امپراتــوری عثمانــی
روی داد .روشــنفکران عثمانــی بــا طــرح بحــث دربــارۀ شــکل و محتــوای اصالحــات مــدرن
آموزشــی ،قضایــی و تســلیحاتی بــرای کاهــش اقتــدار نهادهــا تــاش زیــادی کردنــد .در
حال ـی کــه برگرفتــه از اصالحــات دوران تنظیمــات ،تــاش ب ـرای یکپارچهســازی ملتدولــت
و توســعۀ بوروکراتیــک از بــاال منجــر بــه تغییــر نگرشهــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی
در ترکیــه شــد ،شــیوۀ تکویــن رژیــم ســکوالر و ملیگــرا بــه هســتۀ اصلــی سیاســتورزی
 .1در ســالهای  ۱۹۷۹ ،۱۹۷۸و  ،۱۹۸۰میــزان افزایــش قیمتهــا بــه ترتیــب بــه  4،47و  ۷۱،2و
 9،94درصــد رســیده اســت.
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در دوران جمهــوری تبدیــل شــد .دولــت بــرای پیشــبرد ایــن هــدف بهمثابــۀ مرحلــۀ دوم
توســعۀ سیاســی بــه تشــکیل بوروکراســی ایدئولوژیــک بـرای حفــظ اســتقالل خــود از ملــت و
نیروهــای مختلــف سیاسـیاجتماعی داخلــی و خارجــی بـرای ایجــاد دولتــی همگــن (تــرک)
و مــدرن (ســکوالر) اقــدام کــرد .همچنیــن ارتــش بهعنــوان پاســدار آموزههــای کمالیســتی،
بــه حافــظ ملــت و مســئول اصلــی نوســازی کشــور تبدیــل شــد.
عضویــت ترکیــه در ناتــو و تأمیــن مطالبــات امنیتــی ایــن کشــور در جنــگ ســرد و تشــکیل
نظــام چندحزبــی ،ســومین مرحلــه از توســعۀ سیاســی ترکیــه را شــکل داد .امــا ضعــف پایــگاه
اجتماعــی حــزب جمهــوری خلــق ،ســبب شــد دفــاع از رژیــم کمالیســتی بــه اولویــت نیــروی
نظامـ�ی در نظـ�ام چندحزبـ�ی تبدیـ�ل شـ�ود ) .(Arbay, 2020: 20-21چنیــن مســئلهای
موجــب تــداوم شــکاف بیــن نهادهــای انتخابــی و غیرانتخابــی شــد .در ایــن وضعیــت ،فعالیت
آزادانــۀ احـزاب و برگـزاری انتخابــات رقابتــی تــا حــدی میســر بــود کــه منجــر بــه تغییــر رژیــم
نشــود .هــر انــدازه نظــام چندحزبــی ســبب تقویــت دموکراســی در ترکیــه میشــد ،ش ـرایط
جنــگ ســرد موجــب افزایــش اقتــدار نیروهــای نظامــی شــد .ایــن وضعیــت بســتری ب ـرای
حاکمیــت دورگــه در ترکیــه بهوجــود آورد .نظــام چندحزبــی ،تدویــن قانــون اساســی ســال
 ۱۹۶۱بــا گرایشهــای لیبرالــی و قطبیشــدن ایدئولوژیــک جامعــه در ســال  ۱۹۷۹منجــر بــه
تعمیــق شــکاف ملتدولــت شــد .در خوانشــی تطبیقــی ،توســعۀ سیاســی در ترکیــه تــا پیــش
از قدرتیابــی اوزال بــه دو دوره تقســیمپذیر اســت:
الــف) دورۀ حکومــت تکحزبــی و اقتدارگــرا :ایــن مرحلــه شــامل دوران زمامــداری
کمــال آتاتــورک و عصمــت پاشــا ( )۱۹۴۶-۱۹۲۴میشــود کــه هیــچ نــوع فرصــت کنشــگری
اجتماعــی فراهــم نبــود .ضعــف نظــام حزبــی ســبب منــع فعالیــت نیروهــای سیاســی (بــه
اســتثنای حــزب جمهوریخــواه خلــق) و حاشــیهرانی آنهــا شــد .همچنیــن بنابــر قانــون
 3ژوئــن  ،۱۹۲۵جنبشهــای اجتماعــی ،کنــشورزی سیاســی و برپایــی تظاهــرات اغلــب
ســرکوب میشــدند 1.منــع آزادی مدنــی و جلوگیــری از فعالیــت سیاسـیاجتماعی شــهروندان
زیــر پوشــش تأمیــن امنیــت ملــی توجیــه میشــد .مناســبات بیــن نیروهــای نظامــی و
سیاســیون مبتنــی بــر الگــوی تمامیتخواهانــه بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه نیروهــای نظامــی و
سیاســی ضمــن حمایــت از یکدیگــر ،ســرمایه و پشــتوانۀ حمایتــی یکدیگــر تلقــی میشــدند
 .1مصــداق بــارز ســرکوب جنبشهــا ،جنبــش «ســیح» در  ۷فوریــه  ۱۹۲۵بــوده اســت کــه بهســرعت
برچیــده شــد و رهبــران آن اعــدام شــدند.
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) .(Knudsen, 2005: 11ســرانجام کاربــرد گســتردۀ سیاســت مشــت آهنیــن موجــب
جلوگیــری از فعالیــت اتحادیههــا ،انجمنهــا و اصنــاف شــد .سانســور شــدید رســانهها
و مطبوعــات آزاد موجــب شــد رســانهها اغلــب بــه منبــع قــدرت و تــاش بــرای تأمیــن
مشــروعیت بینالمللــی و مقبولیــت داخلــی رژیــم تبدیــل شــوند ).(Bilgin, 2008: 609
ب) عصــر رژیــم چندحزبــی و بیثباتــی سیاســی :انقــاب دموکراتیــک مصطفــی
عصمــت اینونــو 1در اواخــر دهــۀ  1940و اوایــل دهــۀ  ،1950بــه جــز دورۀ یکســالۀ مداخلــۀ
نظامیــان ( )۱۹۶۱-۱۹۶۰تــا اواخــر دهــۀ  1970تــداوم یافــت .الهامگرفتــن ترکیــه از رژیــم
اقتصــادی لیبـرال و دموکراســی چندحزبــی در دوران زمامــداری اینونــو و رشــد مخالفتهــای
سیاســی و اقتصــادی ســبب شــد در ســخنرانی  ۱۹مــه  ،۱۹۴۵اینونــو بــر تــاش جــدی بـرای
گــذار بهســوی دموکراســی تأکیــد کنــد ) .(Hic, 2009: 16-17در ایــن وضعیــت ،بازگشــت
نظامیــان بــه پادگانهــا و عضویــت ترکیــه در ناتــو ســبب تشــویق ســرمایهگذاری خصوصــی
در ایــن کشــور شــد .گرچــه اصالحگرایــی سیاســی گاهــی بــا ســرکوب شــدید نظامــی ماننــد
کشــتار ســالهای  ۱۹۶۰و  ۱۹۶۱مختــل شــد ،برگ ـزاری انتخابــات پانزدهــم نوامبــر ،۱۹۶۱
تأثی ـرات مثبتــی بــر اقتصــاد ترکیــه برجــای گذاشــت .امــا شــکنندگی کابینــۀ ائتالفــی پــس از
انتخابــات  ۱۴اکتبــر  ،۱۹۷۳رشــد تنــدروی سیاســی و تشــدید سیاســت مشــت آهنیــن منجــر
بــه ناپایــداری دموکراســی چندحزبــی و زمینهســاز کودتــای نظامــی در  ۱۲ســپتامبر ۱۹۸۰
شــد .بــا وجــود شــکنندگی فراینــد اصالحگرایــی سیاســی ،ظهــور جامعــۀ مدنــی ،گــذار از
نظــام تکحزبــی ،بسترســازی ب ـرای فعالیــت نیروهــا و اح ـزاب سیاســی مختلــف و تکویــن
طبقــۀ متوســط در دوران پیشرانــی نیروهــای نظامــی ،بســترهای الزم را ب ـرای گــذار بهســوی
دموکراســی و رونــق اقتصــادی فراهــم کــرد.
توسعۀ اقتصادی و سیاسی در دورۀ تورگوت اوزال

تجربــۀ تحــوالت سیاســی و اقتصــادی در دوران زمامــداری اوزال ( )۱۹۹۳-۱۹۸۳ســبب
تغییــر منطــق مناســباتی دولــت ،بــازار و جامعــه شــد .بــه ایــن معنــا کــه تحــوالت پســاجنگ
ســرد ،فروپاشــی اتحــاد شــوروی و گــذار بــه مــوج ســوم دموکراســیخواهی ،ضمــن
تأثیرگــذاری بــر رونــد توســعه در ترکیــه ،منجــر بــه همافزایــی اصالحــات اقتصــادی لیبرالــی
و فرایندهــای دموکراتیــک شــد .الهامگرفتــن اوزال از رشــد شــتابندۀ جهانیشــدن و افزایــش
1. Mustafa Ismet Inonu
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وابســتگی اقتصــادی بینالملــل موجــب تحــول بنیــادی در ســاخت سیاســی و اقتصــادی و
طبقــات اجتماعــی و آموزههــای فرهنگــی شــد ) .(Aydin, 2005: 1رشــد جنبشهــای
دموکراســیخواه و اقبــال بیشــتر نخبــگان سیاســی بــه آموزههــای دموکراتیــک و بهکارگرفتــن
سیاســت اقتصــادی عملگ ـرا ســبب ظهــور و بالندگــی طبقــۀ متوســط در ایــن دوره شــد .بــه
بیانــی ،حاشــیهرانی و حــذف ناآزادیهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ماننــد کاهــش
فقــر و ظلــم ،محرومیــت اجتماعــی ،غفلــت از امنیــت اقتصــادی و رفاهــی جامعــه و تنــدروی
سیاســی ،بســتر مناســبی بــرای توســعه در دوران اوزال بهوجــود آورد .تعامــل بــا نظــام
سیاســیاقتصادی بینالملــل بــرای تأمیــن منافــع ملــی و کســب فرصتهــای اقتصــادی،
ســرمایهگذاری زیربنایــی ،مانعزدایــی از فعالیــت بخــش خصوصــی ،تشــویق مشــارکت
اجتماعــی ،نهادســازی ،تضمیــن امنیــت ســرمایهگذاری و رقابتیســازی فعالیتهــای
اقتصــادی ســبب تــوازن در توســعۀ سیاســی و اقتصــادی در ایــن دوران شــد.
روند رشد و توسعۀ اقتصادی در دوران اوزال
برگـزاری انتخابــات ســال  ۱۹۸۳و انتخــاب تورگــوت اوزال بهعنــوان نخسـتوزیر ،مقدمــۀ
رشــد و توســعۀ اقتصــادی بــراورد میشــود ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه چنیــن رونــدی
ســه ســال زودتــر ،بــا کودتــای نظامــی  ۱۲ســپتامبر  ۱۹۸۰توســط کنــان ِاورن آغــاز شــد کــه
واکنشــی بــه بیثباتــی سیاســی دولتهــای عدنــان منــدرس 1و ســلیمان دمیــرل 2و ســرکوب
تنــدروی سیاســی و تالشــی ب ـرای بازســازی اقتصــادی و سیاســی ترکیــه ب ـرای گــذار بهســوی
نظــم دموکراتیــک بــود ).(Selami & Eray, 2012: 103; Toussaint, 2020: 1-2
ســرکوب تنــدروی سیاســی و تروریســم ،بازســازی اقتصــادی و ثبــات سیاســی ،اعــام قانــون
اساســی جدیــد ،تــاش ب ـرای تثبیــت نظــام سیاســی ،بازدارندگــی در برابــر رشــد بیثباتــی
و ناآرامیهــای سیاســیاقتصادی و اســتقرار دموکراســی مدنــی بــر بنیــاد نظــام کمالیســتی،
اهــداف اصلــی کودتــای ســپتامبر  ۱۹۸۰بودهانــد.
کودتــای ســپتامبر  ۱۹۸۰بــا فرصتســازی ب ـرای توســعهگرایی اوزال در سیاســت داخلــی
و خارجــی ،بــا ممنوعیــت فعالیــت سیاســتمدارانی ماننــد منــدرس ،اســویت و اربــکان و
حــذف و حاشــی هرانی رقبــای سیاســی اوزال ،او را بهعنــوان س ـزار اقتصــادی ترکیــه شناســانده
اســت .همــکاری اوزال بــا نیروهــای نظامــی ،ضمــن مشروعیتبخشــی بــه آموزههــای
ایدئولوژیــک او ،فرصتــی بــرای بــه حاشــیهراندن تدریجــی نظامیــان از صحنــۀ سیاســت و
1. .Adnan Menderes
2. .Suleyman Demirel
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تمرکــز بــر چالشهــا و مشــکالت ترکیــه فراهــم کــرد ) .(Hine, 1996: 146انتصــاب اوزال
بهعنــوان مشــاور اقتصــادی دولــت اولوســو 1و تصویــب برنامههــای اقتصــادی عملگرایانــه
در  ۲۴ژانویــه  ۱۹۸۰ســبب تبدیــل اوزال بــه مهمتریــن و خالقتریــن شــخصیت سیاســی
ترکیــۀ معاصــر بعــد از آتاتــورک شــد .ایــن برنامههــای اقتصــادی ضمــن چرخــش الگــوی
توســعۀ ترکیــه و تغییــر شــاخصهای اقتصــادی ،مقدمــۀ گــذار بــه آزادســازی و عملگرایــی
اقتصــادی و سیاســی در عصــر اوزال شــد .در جــدول  ،3برخــی از شــاخصهای اقتصــادی
ترکیــه در ســالهای ۱۹۸۱تــا  ۱۹۸۳آمــده اســت.
جدول  :۳شاخصهای اقتصادی ترکیه در سالهای  ۱۹۸۱تا ۱۹۸۳
سال

افزایش قیمت

نرخ رشد
جیانپی

نرخ رشد جمعیت

نرخ رشد درآمد سرانه
حاصل از جیانپی

۱۹۷۸

 ۴/۴۷درصد

 ۴/۱درصد

 ۲/۲درصد

 -۰/۸درصد

۱۹۷۹

 ۲/۷۱درصد

 -۰/۷درصد

 ۲/۲درصد

 -۹/۲درصد

۱۹۸۰

 ۹/۹۴درصد

 -۳/۲درصد

 ۱/۲درصد

 -۴/۴درصد

۱۹۸۱

 ۴/۴۲درصد

 ۳/۵درصد

 ۲/۲درصد

 ۱/۳درصد

۱۹۸۲

 ۲/۲۸درصد

 ۷/۳درصد

 ۲/۲درصد

 ۵/۱درصد

۱۹۸۳

 ۲/۲۶درصد

 ۶/۴درصد

 ۳/۲درصد

 ۳/۲درصد
Source: SIS, 1996: 408-410

شــاخصهای اقتصــادی ترکیــه در ســالهای  ۱۹۷۸تــا  ۱۹۸۳نشــان میدهــد کــه
قیمتهــا نصــف شــده و نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص ملــی بهتقریــب چهــار برابــر شــده
اســت .چنیــن رونــدی در حالــی پیــش رفــت کــه نــرخ رشــد جمعیــت بهتقریــب ثابــت
مانــد .نــرخ رشــد درآمــد سـرانۀ حاصــل از تولیــد ناخالــص ملــی چندبرابــر شــد .بنابرایــن بــا
قدرتگیــری نظامیــان اصالحطلــب در ســال  ۱۹۸۰و برکنــاری حکومــت ائتالفــی عدنــان
منــدرس و ســلیمان دمیــرل و بهکارگرفتــن راهبــرد صادراتمحــور ،برونگرایــی و آزادســازی
اقتصــادی توســط اوزال بهعنــوان مشــاور و بعدهــا در مقــام وزیــر اقتصــاد دولــت کودتــا،
شــاخصهای اقتصــادی ترکیــه بــا دورشــدن از رکــود و بح ـران ،بــه دورهای از رشــد و توســعۀ
1. .Ulusu
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اقتصــادی گــذار کــرد.
کودتــای ســپتامبر  ۱۹۸۰و طــرح آییــن آزادســازی اقتصــادی ضمــن تضمین نخسـتوزیری
اوزال ،ســبب ســازماندهی زیربنــای اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی متمایــزی شــد کــه مبنــای
آموزههــای دموکراتیــک درآمــد .تورگــوت اوزال در رأس حــزب مــام میهــن ،بــا اثرپذیــری از
پارادایــم نولیبرالیســم دهــۀ  ،۱۹۸۰دیدگاههــای اقتصــادیاش را طــرح و اجــرا کــرد .او بــا
تشــویق ســرمایهگذاری خارجــی ،اج ـرای سیاســت اقتصــاد بــازار و تشــویق صــادرات ب ـرای
ســاماندهی بــه اوضــاع اقتصــادی آشــفتۀ ترکیه تــاش زیــادی کــرد ) .(Vicini, 2020: 103با
قدرتیابــی اوزال ،جمهوریخواهــی ،ملیگرایــی ،پوپولیســم ،سکوالریســم ،اصالحگرایــی
و دولتگرایــی بهمثابــۀ منطــق اصلــی مدیریتــی ترکیــه بهســوی ملیگرایــی ،محافظــهکاری،
عدالــت اجتماعــی و اقتصــاد بــازار گــذار کــرد ) .(Kalaycioglu, 2002: 46اولیــن اثــر
چنیــن تحولــی ،بازیابــی اعتمــاد ملــی از دس ـترفتۀ ترکیــه بــود .اوزال بــا شــعار «بازگشــت
بــه ترکیــۀ بــزرگ» ،نهتنهــا دســت بــه تغییــر بنیادیــن ســاختارهای اقتصــادی و اجتماعــی
زد ،بلکــه بــا گرفتــن قــدرت از بوروکراســیهای دولتــی و ســرمایهداران اســتانبولی ،بســتری
بــرای مشــارکت نیروهــای حاشــیهای ،روســتاییان و کارگــران بــه عرصــۀ اقتصــادی فراهــم
کــرد .خصوصیســازی و واگــذاری اقتصــادی ضمــن رشــد بســیج منابــع ،ســبب افزایــش
شهرنشــینی تــا حــدود  ۷۵درصــد شــد ).(Laciner, 2009: 200-201
فرســایش تدریجــی دیوانســاالری نظامــی و غیرنظامــی ،قدرتگیــری طبقــۀ جدیــد در
کنــار صاحبــان صنایــع در دورۀ اوزال ،ضمــن خلــق فرصتهــای جدیــد اقتصــادی ،تحولــی
شــگرف در ســاختار طبقاتــی و اقتصــادی بهوجــود آورد .اینگونــه تحــول بــزرگ شــامل
تغییــر اساســی در قانــون ،آزادســازی واردات و صــادرات ،حفــظ ارزش پــول ملــی در مبــادالت
ارزی و کاربــرد نــرخ مبادلــۀ آزاد در نظــام ارزی بــود ) .(Alessandari, 2010: 40راهبــرد
صادراتمحــور و بازبینــی در طرحهــای توســعه بــا آزادســازی نــرخ ســود ،تمرکززدایــی،
خصوصیســازی ،کاهــش هزینههــای دولتــی ،بهکارگرفتــن رژیــم مبــادالت خارجــی لیب ـرال
و گســترش تجــارت خارجــی ســبب تحــول اقتصــادی ترکیــه شــد .درسآمــوزی از تجــارب
موفــق کشــورهای آمریــکای التیــن ماننــد آرژانتیــن و مکزیــک و حاشــیهرانی نســبی نخبــگان
دولتگــرا کمــک شــایانی بــه پیشــبرد اصالحــات اقتصــادی و خصوصیســازی در عصــر
اوزال کــرد.
اینگونــه تحــوالت اقتصــادی بــا افزایــش قــدرت چانهزنــی ترکیــه در مذاکــره بــرای
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پیوســتن بــه اتحادیــۀ اروپــا ،نهتنهــا شــریکهای بینالمللــی ایــن کشــور را گســترش
داد ،بلکــه وابســتگی اقتصــادی آن را هــم کاهــش داد .در ایــن پیونــد ،امضــای پیمــان
همــکاری اقتصــادی دریــای ســیاه 1بــا کشــورهای برآمــده از فروپاشــی اتحــاد شــوروی در
 ۲۵ژوئــن  ،۱۹۹۲فرصتــی بــرای ســرمایهگذاری جدیــد و انتخابــی بــرای تثبیــت راهبــرد
صادراتمحــور بــود ) .(Landlau, 1995: 203تکمیــل طــرح اتحــاد منطقــهای بــا
محوریــت همکاریهــای اقتصادیفرهنگــی بهمثابــۀ پشــتوانۀ اصلــی چنیــن ســازمانی بــود.
ایــن ســامانۀ اتحــاد منطق ـهای عــاوه بــر امتیازهــای اقتصــادی ،بــه یــک نهــاد سیاســی ب ـرای
گســترش شــریکهای بینالمللــی ترکیــه تبدیــل شــد .همســو بــا چنیــن راهبــردی ،اوزال
بــا طــرح جدیــد «ســاخت -اج ـرا -انتقــال» 2،تــاش بیشــتری ب ـرای جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی و پیشــبرد طرحهــای زیربنایــی کــرد .ایــن طــرح جدیــد موجــب بینیــازی بــه
حمایتهــای مالــی دولــت در جریــان جــذب ســرمایهگذاری خارجــی شــد .در واقــع،
همافزایــی توســعهای ،چندجانبهگرایــی اقتصــادی و مصالحهجویــی تعاملگــرا در دوران
اوزال ســبب تقویــت روابــط اقتصــادی بــا آمریــکا ،منطقــۀ منــا ،آســیای مرکــزی و قفقــاز و
کشــورهای حــوزۀ دریــای ســیاه شــد.
از دیــدگاه برخــی صاحبنظ ـران ،بینالمللیشــدن اقتصــاد ترکیــه در دوران اوزال ناشــی از
ســرمایۀ گســترده ،دولــت و ســاختار سیاســی ،بانــک جهانــی و صنــدوق بینالمللــی پــول بــود
کــه بازیگـران اصلــی اقتصــاد بــازاری ترکیــه بودنــد ).(Sener, 2005: 10; Alagoz, 2021
اصــل وابســتگی متقابــل اقتصــادی بــه ابــزار کاربــردی بــرای حلوفصــل کشــمکشهای
منطق ـهای و اعتمادســازی و همچنیــن انتخــاب منطقــی ب ـرای افزایــش صــادرات و اســتمرار
تحــول نولیبرالــی تبدیــل شــد .بــا وجــود مقاومــت حامیــان راهبــرد دولتگــرا ،اوزال بــه
پشــتوانۀ اصــل وابســتگی متقابــل کوشــید تــا همــکاری بــا کشــورهای خاورمیانــه ،بالــکان،
آســیای مرکــزی و دریــای ســیاه را تعمیــق بخشــد ).(Kirsci, 2005: 352
منطــق اصلــی سیاســت درهــای بــاز و عملگرایــی اقتصــادی ،ســاماندهی بــه اقتصــاد
ورشکســتۀ ترکیــه و ارتقــای ســطح اســتاندارد زیســتی جامعــه بــود .اوزال بــا درک ظرفیــت
ترکیــه بـرای رهبــری اقتصــادی منطقــه ،در تــاش بـرای افزایــش قــدرت و جایــگاه ایــن کشــور
در عرصــۀ بینالمللــی بــود .فروپاشــی اتحــاد شــوروی و ظهــور کشــورهای مختلــف ،فرصــت
بیبدیلــی بــرای اوزال در راســتای افزایــش راهبــرد صادراتمحــور و تقویــت همکاریهــای
1. .Black Sea Economic Co-optation
2. .Build- Operate- Transfer
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اقتصــادی فراهــم کــرد .در ایــن پیونــد ،اصــاح نظــام مالیاتــی ،تشــویق ســرمایهگذاری
خصوصــی ،تــاش ب ـرای حفــظ ارزش پــول ملــی ،افتتــاح مبــادالت منعطــف ،نظــارت بــر
عرضــۀ پــول و اعتبــارات ،حــذف یارانههــا و آزادســازی قیمتهــا ،تغییــرات بنیادینــی در
ترکیــه بهوجــود آورد کــه در جــدول  4میبینیــم.
جدول  :4مهمترین شاخصهای اقتصادی ترکیه در دوران اوزال ()۱۹8۳-۱۹9۳

۱

نرخ رشد اقتصادی

 ۰۶/۵درصد

۲

واردات

 ۴۵۲/۱۴میلیون دالر

۳

صادرات

 ۸۱۱/۹میلیون دالر

۴

سرمایهگذاری خارجی

 ۳۷۵/۵۰۵میلیون دالر

۵

نرخ رشد جیانپی

 ۱۱/۵درصد

۶

نرخ رشد درآمد سرانه

 ۸۵/۲درصد

۷

درآمد سرانه

۴۰۲۰

۸

نرخ رشد جیدیپی

 ۵/۲درصد

Source: Alper and Onis, 2001: 13; Pamuk, 2007: 267

شــاخصهای اقتصــادی در دوران اوزال نشــان میدهــد کــه نــرخ رشــد اقتصــادی بــاالی 5
درصــد ،رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی و ملــی ،افزایــش درآمــد سـرانه و میـزان ســرمایهگذاری
خارجــی موجــب تحــول در اقتصــاد ترکیــه شــده اســت .اوزال بــا تشــویق ســرمایهگذاری
خارجــی ،اجـرای سیاســت اقتصــادی بــازاری و تشــویق صــادرات توانســت بــه اوضــاع اقتصادی
ترکیــه ســامان دهــد .آزادســازی و عملگرایــی اقتصــادی و سیاســت درهــای بــاز منجــر بــه
مهــار تــورم ،افزایــش رشــد اقتصــادی ،رشــد صــادرات ،کاهــش کســری پرداختهــا ،کاربــرد
پساندازهــای مــردم در فعالیتهــای اقتصــادی پربــازده ،تأســیس شــرکتهای صادراتــی و
تأمیــن امنیــت ســرمایۀ خارجــی شــده اســت ) .(Karadag, 2010: 14اینگونــه تحــوالت
شــگرف اقتصــادی ســبب شــد تــا سیاسـتهای اقتصــادی اوزال در چارچــوب آیین نوعثمانیســم
تفســیر شــود .واگــذاری اقتصــاد بــه بخــش خصوصــی و کوچکســازی دولــت ،نشــانۀ ظهــور
نوعــی جمهــوری اقتصــادی در ترکیــه بــود کــه بنــا بــه گفتــۀ اوزال بهعنــوان «عصــر فردیــت،
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ردیف

شاخصهای اقتصادی

نرخ متوسط سالیانه
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آزادیهــا و فرصتهــا» تلقــی میشــد ).(Selami & Eray, 2012: 104
اوزال بــا چنیــن نگرشــی ،رقابتیشــدن اقتصــاد بینالملــل را فرصتــی ب ـرای ترکیــه ب ـراورد
کــرد .بنابــر ایــن ذهنیــت ،در بیشــتر مســافرتهای خارجــی ،بازرگانــان بــا او همراهــی
میکردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،رشــد اقتصــاد صادراتمحــور ،ظهــور بــورژوازی آناتولیایــی
و تحدیــد ســرمایهداری اســتانبولی و بازارگرایــی اقتصــادی ،ضمــن رشــد ســرمایهگذاری
خارجــی در ترکیــه ،اقتصــاد ایــن کشــور را بــه امنیــت و ثبــات رســاند.
روند توسعۀ سیاسی در دوران اوزال

رونــد توســعۀ سیاســی در دوران اوزال از ســه مرحلــۀ «انتقالــی و نحیــف» (دوران زمامــداری
نظامیــان اصالحطلــب « ،)۱۹۸۳-۱۹۸۰گــذار بــه دموکراســی» (نخســتوزیری اوزال،
 )۱۹۸۹-۱۹۸۳و «تثبیــت نســبی دموکراســی» (ریاســتجمهوری اوزال)۱۹۹۳-۱۹۸۹ ،
عبــور کــرد .گرچــه در دوران زمامــداری نظامیــان ،فشــارهای جامعــه بـرای برگـزاری انتخابــات
بــه شکســت انجامیــد ،تثبیــت فراینــد دموکراتیــک و تشــکیل حکومــت انتخابــی ســبب تغییــر
نــگاه مــردم بــه نظــام سیاســی شــد .نهادینگــی ســازوکارهای قانونــی و پارلمانتاریســتی،
ـی مشــارکتی و نهادســازی ســازوکارهای قانونــی موجــب احیــای
جامعهپذیــری فرهنــگ سیاسـ ِ
اعتمــاد بــه نظــام سیاســی شــد .کاهــش مداخلــۀ نظامیــان در سیاســت و بازگردانــدن آنهــا
بــه پادگانهــا در دوران اوزال ،نشــانۀ کارکــرد منطقــی فراینــد دموکراتیــک در دورۀ اوزال اســت
) .(Burak, 2011: 152همچنیــن قدرتیابــی نیروهــای حاشــیهای ،روســتاییان ،کارگــران
و گروههــای مختلــف اجتماعــی موجــب مشــروعیت مردمــی و مقبولیــت عمومــی فزاینــدۀ
دولــت انتخابــی او شــد.
اح ـزاب سیاســی و جوامــع مدنــی بهعنــوان حلقههــای وصــل جامعــه و دولــت ،منجــر بــه
تقویــت آموزههــای دموکراتیــک شــدند .در ایــن دوره ،جامعــۀ مدنــی مشــارکتجو بــا نهادهــا و
یکردنــد.
ســازمانهای سیاســی و مدنــی دربــارۀ طرحهــا و برنامههــای گوناگــون مشــارکت م 
یگ ـرای حــزب مــام میهــن ،نشــان از
شــاخههای لیبرالــی ،محافظهکارانــه ،سوسیالیســتی و مل 
راهبــرد انطباقــی نیروهــای سیاســی در دورۀ اوزال دارد ) .(Aral, 2001: 73-74به موازات رشــد
شهــای ایدئولوژیکــی رنــگ باخــت و معیــار کارآمــدی
اعتمــاد بیــن نظامیــان و سیاســیون ،گرای 
جــای آن را گرفــت .بنابــر ایــن تحــول ،اح ـزاب مــام میهــن ،راه راســت و جمهوریخــواه خلــق
هــم بــا پوســتاندازی ایدئولوژیکــی ،کارآمــدی را مبنــای فعالیــت خــود قــرار دادنــد .اوزال
80
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هــم بــر هویــت سیاســی متنــوع و متکثــر حــزب مــام میهــن تأکیــد کــرد .بــه ایــن ترتیــب کــه
شهــای
عــاوه بــر محافظ ـهکاری حــزب عدالــت و اســامگرایی حــزب رســتگاری ملــی ،گرای 
ملیگرایانــۀ حــزب عمــل ناسیونالیســت و سوسیالیســتی هــم دارد ).(Arslan, 2005: 137
نظــام انتخاباتــی ترکیــه در دورۀ اوزال هــم از نهادهــای فعــال در ســاخت سیاســی و همســو
بــا دموکراســی نمایندگــی بــود .احــزاب و نیروهــای سیاســی ،جوامــع مدنــی ،پایــداری
مدیریــت سیاســی ،حمایتهــای انتخاباتــی و دموکراســی حزبــی پــارهای جدانشــدنی از
نظــام انتخاباتــی نمایندگــی بــود .گرچــه ضعــف مســئولیتپذیری ،قانونگریــزی ،نبــود نظــام
نظارتــی ) (Alper & Onis, 2001: 3-13بهعنــوان چالشهــای ایــن نــوع نظــام انتخاباتــی
در عصــر اوزال بــود ،برخــاف دهههــای  1960و  ،1970بــا بسترســازی بــرای فعالیــت
اح ـزاب و نیروهــای سیاســی در هنگامــۀ انتخابــات ،نقــش بس ـزایی ایفــا کردنــد.
لغــو قانــون وضعیــت اضط ـراری ،فعالیــت اح ـزاب سیاســی قومــی ،حــذف دادگاههــای
امنیتــی ،وضــع و تصویــب قوانینــی دربــارۀ جاسوســی اطالعــات ،بسترســازی بـرای فعالیــت
ُ
ُ
و تبلیغــات فعــاالن سیاســی کــرد ،رسمیتبخشــی بــه دپارتمــان زبــان و ادبیــات کــردی
بــا حــذف اصــول  ۱۴۲ ،۱۴۱و  ۱۶۳از قانــون جرائــم (Topal, 2000: 122; Yadirgi,
) ،2020آزادی فعالیــت احــزاب و اقــوام در رســانهها و تــاش بــرای وحــدت سیاســی و
اجتماعــی بهمثابــۀ اصلیتریــن تحــول در حــوزۀ سیاســت قومــی و مذهبــی در عصــر اوزال
بــود .او بــا تأکیــد بــر آزادی اندیشــه ،مذهــب و فعالیــت ،تحولــی شــگرف در سیاس ـتهای
قومــی بهوجــود آورد .توجــه بــه آموزههــای دموکراتیــک و رشــد درآمدهــا در ایــن دوره ،ســبب
توانمنــدی اقلیتهــای قومــی در صحنــۀ قــدرت ملــی و سیاســت شــد .از منظــر دینــی هــم،
اوزال بــا راهبــرد انطباقــی ،اندماجــی از غربگرایــی فناورانــه ،پانترکیســم و اســامگرایی
فرهنگــی را در پیــش گرفــت ) .(Yasilada, 1993: 183-185حضــور نیروهــای مذهبــی و
ســکوالر در زیســت سیاســی رقابتــی ،ضمــن تعدیــل تدریجــی جزماندیشــی ایدئولوژیــک،
مواضــع سیاســی آنــان را دگرگــون ســاخت .چنیــن رفتــاری بــا موازنهبخشــی بیــن نیروهــای
ســکوالر و مذهبــی ،فرصتهــای تعامــل فرهنگــی و اجتماعــی بیــن آنهــا را افزایــش داد.
در تحلیــل کلــی ،گــذار بــه دموکراســی در دوران اوزال ،برگرفتــه از دو عامــل داخلــی و خارجــی
بــود .از منظــر داخلــی ،ســه تحــول اساســی در دوران اوزال ســبب پایــداری فراینــد گــذار بــه
دموکراســی شــده اســت :اول اینکــه دهههــا پیــش از کودتــای ســپتامبر  ،۱۹۸۰ترکیــه بــا آموزههــای
شــبهدموکراتیک مأنــوس بــود .گرچــه نظامیــان چندبــار دســت بــه کودتــا زدنــد ،امــا ایــن رفتارهــا
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کوتاهمــدت بــود و بــه پــادگان برگشــتند؛ دوم اینکــه کودتــای ســپتامبر  ۱۹۸۰بــا حمایــت جامعــه
و نخبــگان سیاســی و اقتصــادی هم ـراه شــد .از آنجاییکــه بیثباتــی سیاســی و رکــود اقتصــادی
بهمثابــۀ شناســۀ اصلــی دوران حکومــت ائتالفــی منــدرس -دمیــرل بــود ،کودتــای نظامیــان بــا
ارمغــان ثبــات سیاســی ،تثبیــت اقتصــادی و ســرکوب تندرویهــای سیاســی ،ضمــن بســیج
حمایتهــای اجتماعــی و سیاســی ،بســترهای الزم بـرای گــذار بــه دموکراســی در ترکیــه را فراهــم
کــرد؛ ســوم اینکــه مخالفــان محــدود و مقیــد در زمــان کودتــا بــا تعدیــل چالشهــای دوران گــذار،
امکانــی ب ـرای تثبیــت سیاســی و اقتصــادی بهوجــود آورد .حــال آنکــه از منظــر خارجــی ،بانــک
جهانــی ،صنــدوق بینالمللــی پــول ،ســازمان همــکاری و توســعۀ اقتصــادی ،شــورای اروپــا،
جامعــۀ اروپــا ،حمایــت جوامــع و نهادهــای حقــوق بشــری و همکاریهــای سیاســی و اقتصــادی
بــا آمریــکا و اروپــا ســبب پایــداری توســعۀ سیاســی در ترکیــه شــد.
 .6نسبتسنجی توسعه و دموکراسی در دوران حکمرانی اوزالیستی و پیشااوزالی
از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی تــا دوران اوزال ،ترکیــه شــاهد دو نــوع حکومــت
نظامیــان ( )۱۹۸۰ ،۱۹۷۰ ،۱۹۶۰ ،۱۹۳۹ ،۱۹۲۴و انتخابــی ( )۱۹۵۰،۱۹۸۳بــود کــه هــر
یــک از دورههــا ،بــه بخشهــای مختلفــی تقســیم شــدنی اســت کــه در جــدول  5آمــده اســت.
جدول  :5تقسیمبندی دوران حکومت نظامیان براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی
ردیف

عنوان دوره

سالها

مدت (سال)

۱

دوران رشد اقتصادی و اقتدارگرایی سیاسی

1938 -۱۹۲۴

 ۱۴سال

۲

دوران رکود اقتصادی و گذار به شبهدموکراسی

1950 -۱۹۳۹

 ۱۱سال

۳

دوران انتقالی و گذار اقتصادی و عصر دموکراسی شکننده

۱۹۶0-۱۹۶1

 ۲سال

۴

دوران خیز اقتصادی و گذار به دموکراسی

۱۹۸0-۱۹۸3

 ۳سال

Source:World Bank

از دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،ســه دهــۀ حکمرانــی نظامیــان بــه چهــار دوره تقســیمپذیر
اســت :در چهــارده ســال ( ،)۱۹۳۸-۱۹۲۴بــا وجــود رشــد اقتصــادی نســبی ،ترکیــه شــاهد
اقتدارگرایــی سیاســی بــود .در دورۀ یــازده ســالۀ ( )۱۹۵۰-۱۹۳۹رکــود اقتصــادی ،ترکیه شــاهد
عصــری از شبهدموکراســی بــود .دوره کوتــاه دوســاله ( )۱۹۶۱-۱۹۶۰بهمثابــۀ دورۀ انتقالــی
و گــذار اقتصــادی و شــکنندگی توســعۀ سیاســی بــود .ســالهای  ۱۹۸۰تــا  ۱۹۸۳بهعنــوان
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عصــر خیــز اقتصــادی و تثبیــت توســعۀ سیاســی بـراورد میشــود .در مقابــل ،دوران حکومــت
انتخابــی بنابــر شــاخصهای سیاســی و اقتصــادی بــه چنــد دوره تقســیمپذیر اســت کــه
تمرکــز اصلــی مــا در ایــن پژوهــش ســالهای  1983تــا 1993اســت.
جدول  :6تقسیمبندی دوران حکومت انتخابی براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی
۱

دوران انتقالی و گذار اقتصادی و عصر دموکراسی شکننده

۱۹5۰-۱۹6۰

 ۱۰سال

۲

دوران نزول اقتصادی و دموکراسی نامتوازن

۱۹62-۱۹80

 ۱۸سال

۳

دوران لیبرلیسم و عملگرایی اقتصادی و عصر دموکراسی پایدار

۱۹8۳-۱۹9۳

 ۱۰سال

Source: World Bank

از دیــدگاه اقتصــاد سیاســی ،حــدود چهــار دهــۀ حکومــت انتخابــی بــر ترکیــه بــه چنــد
دوره تقســیمپذیر اســت :دوران دهســالۀ اول ( )۱۹۶۰-۱۹۵۰بهمثابــۀ دوران گــذار اقتصــادی،
شــاهد شــکنندگی توســعۀ سیاســی بــود .دورۀ هجدهســالۀ دوم ( ،)۱۹۸۰-۱۹۶۲بــا رکــود
اقتصــادی و دموکراســی ناپایــدار مشــخص میشــود .دورۀ دهســالۀ زمامــداری اوزال (-۱۹۸۳
 )۱۹۹۳را میتــوان عصــر عملگرایــی اقتصــادی و ثبــات دموکراتیــک بــراورد کــرد .بــرای
تحلیــل نســبت شــاخصهای اقتصــادی و سیاســی ترکیــه در ســالهای  ،۱۹۹۳-۱۹۲۴چنــد
شــاخص اقتصــادی موضوعــی را بهصــورت تلفیقــی آزمودیــم کــه در نمــودار  1میبینیــم.
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ردیف

عنوان دوره

سالها

مدت (سال)

نمودار  :1نسبتسنجی شاخصهای اقتصادی در دوران اوزال و پیش از او World Bank:Source
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بنابــر آمــار نمــودار تطبیقــی  ،1تجربــۀ هفتادســالۀ توســعه در ترکیــه ( )۱۹۹۳-۱۹۲۴نشــان
میدهــد حکومــت اقتدارگ ـرای نظامــی بــا ســرکوب مخالفــان و انســداد سیاســی و حکومــت
انتخابــی بــا وجــود بیثباتــی سیاســی و بحرانهــای اقتصــادی ،بســتر اولیــه بــرای خیــز
اقتصــادی نســبی را تــا پیــش از زمامــداری تورگــوت اوزال فراهــم کــرد ،امــا شــکنندگی و
ناپایــداری ایــن رونــد موجــب شــد زیانهــای آن بیــش از مزیتــش ب ـرای ترکیــه باشــد .ب ـرای
تحلیــل اقتصــاد سیاســی ترکیــه در دوران زمامــداری نظامیــان ،شــاخصهای آن بــا دوران
حکمرانــی اوزال را مقایســه کردیــم تــا شــیوۀ دگرگونــی فضــای توســعۀ اقتصــادی و توســعۀ
سیاســی مشــخص شــود .بــا وجــود کوتاهبــودن دوران زمامــداری اوزال ()۱۹۹۳-۱۹۸۳
نســبت بــه دورههــای پیشــین ،رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی در دوران تورگــوت اوزال ،نهتنهــا
رو بــه پیشــرفت و باثبــات بــود ،بلکــه پایــداری توســعۀ اقتصــادی آن نســبت بــه دورههــای
گذشــته بیشــتر بــود .چنانکــه رشــد تولیــد ناخالــص ملــی  ۲،۸۵درصــدی و رشــد درآمــد
س ـرانه  ۵،۰۶درصــدی ،نشــان از رشــد بیشــتر و باثباتتــر در مقایســه بــا دوران گذشــته دارد.
شــایان توجــه اینکــه بهرهمنــدی از برخــی ســازوکارها ،رشــد اقتصــادی باالیــی را در
کوتاهمــدت بــه ارمغــان آورد ،امــا پایــداری و مانــدگاری رونــد توســعۀ اقتصــادی یــک قاعــده
اســت .تجربــۀ شصتســالۀ حکمرانــی نظامیــان و غیرنظامیــان ترکیــه نشــان میدهــد کــه
شــکنندگی رشــد اقتصــادی در شـرایط ضعــف یــا نبــود توســعۀ سیاســی بســیار مشــهود اســت.
در مقابــل ،تجربــۀ حکومــت انتخابــی اوزال کــه شــکوفایی و رونــق اقتصــادی از ســال ۱۹۸۳
آغــاز و تــا ســال  ۱۹۹۳ادامــه داشــت ،حاکــی از کامیابــی توســعۀ سیاســی و توســعۀ اقتصــادی
در مقایســه بــا دوران پیشــین اســت .در نتیجــه ،در بســتر توســعۀ سیاســی و دموکراتیکســازی،
توســعۀ اقتصــادی پایــدار و باثبــات بــه ارمغــان میآیــد.
نتیجه

اقتصــاد سیاســی ترکیــه از زمــان فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و تکویــن جمهــوری نویــن در
ســال  ۱۹۲۴تــا پایــان دوران زمامــداری اوزال در ســال  ،۱۹۹۳مراحــل مختلفــی را پشتســر
گذاشــت .بــه ایــن معنــا کــه رونــد رشــد و توســعۀ اقتصــادی و سیاســی این کشــور با نوســانات
بســیاری مواجــه شــد .بنابــر ایــن تجــارب گوناگــون ،ترکیــۀ دوران معاصــر نقطــۀ تالقــی نظامها
و ســاختارهای متفــاوت بهویــژه ســرمایهداری ،سوسیالیســم ،دموکراســی و اقتدارگرایــی بــوده
اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه تجربــۀ توســعۀ اقتصــادی بــدون توســعۀ
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سیاســی یــا جنبــش دموکراس ـیخواهی بــدون توســعۀ اقتصــادی در ســالهای پیشااوزالیســتی
( )۱۹۸۳-۱۹۲۴بــا بیثباتــی و بح ـران کارآمــدی مواجــه بــود .چنیــن یافت ـهای گواهــی بــر
فرضیــۀ مقالــه اســت کــه ناپایــداری و شــکنندگی رشــد و توســعۀ اقتصــادی ترکیــه در دوران
حکمرانــی نظامیــان ،ناشــی از ضعــف یــا نبــود توســعۀ سیاســی بــوده اســت .نتیجــۀ تعمیــق و
توســعۀ آموزههــا و نهادهــای دموکراتیــک در دورۀ حکمرانــی تورگــوت اوزال ()۱۹۹۳-۱۹۸۳
رشــد و توســعۀ اقتصــادی بهنســبت پایــداری بــود .بنــا بــر تجربــۀ ترکیــه ،رشــد و توســعۀ
اقتصــادی در نظــام و نهادهــای دموکراتیــک و دولتهــای توســعهگرا ،پایــداری بیشــتری دارد.
حداقــل اینکــه اقتصــاد سیاســی توســعه و دموکراســی در ترکیــه در عصــر حکومــت انتخابــی
تورگــوت اوزال ،در مقایســه بــا حکومتهــای گذشــته ،از پایایــی بیشــتری برخــوردار بــود.
دســتاورد مــا در ایــن پژوهــش بـرای جوامــع و نظامهــای در حــال توســعه ،ازنظــر تجربــۀ
زیس��تۀ ترکی��ه ،مه��م و آموزنــده استــ .گرچــه تجربــۀ ترکیــه قابلیــت تعمیمپذیــری مطلــق
نــدارد ،بنابــر یافتههــای مــا ،ضــرورت دارد رونــد توســعۀ اقتصــادی و سیاســی بــه مــوازات
یکدیگــر پیــش رونــد .از ایــنرو ،در نظامهــای در حــال توســعه ،پیشــبرد رونــد رشــد و
توســعۀ اقتصــادی بــه بهبــود ســطح مردمســاالری و توســعهگرایی در قالــب مؤلفههایــی
چــون آزادی رســانهها ،اجــازۀ فعالیــت بــه اح ـزاب و گروههــای منتقــد ،فراهمکــردن ش ـرایط
شــکلگیری جامعــۀ مدنــی در قالــب ســازماندهی مســتقل و آزاد گروههــای اجتماعــی و
سیاســی ،برگــزاری انتخابــات رقابتــی و منصفانــه میانجامــد کــه بهنوبــۀ خــود در راســتای
بهبــود فضــای سیاســی و شــکوفایی و رونــق اقتصــادی پایــدار عمــل میکنــد .همچنیــن
فراهمکــردن بســترهای مناســب ب ـرای ســرمایهگذاری خارجــی و ادغــام در اقتصــاد جهانــی،
مهمتریــن تغییــر سیاس ـتگذاری در ترکیــه ب ـرای رســیدن بــه توســعۀ پایــدار بــوده اســت کــه
میتوانــد الهامبخــش دیگــر کشــورهای در حــال توســعه باشــد .س ـرانجام مشــارکت فعاالنــه
در نهادهــا و ســازمانهای اقتصــادی قدرتمنــد جهانــی و نیــز سیاســت خارجــی تعاملگــرا
و زیســت غیرتنشآلــود بــا محیــط سیاســی خارجــی ،جــزو الزامــات توســعهگرایی موفــق و
کارآمــد محســوب میشــود.
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