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  نسل، اقتصاد دانياحمد ابا  س دن هونديكر مصاحبه

  

  ان بحران هايه در ميدست و پا زدن ترك

  

  CHRIS DEN HONDمصاحبه  

  ژه درباره كردها،يمتعدد به و يسنده گزارش هايروزنامه نگار و نو  

  .و غزه ينيپناهندگان فلسط  

  با            

  AHMET INSEL  

  استانبول، اقتصاددان و  ياه گاالتاسراپانتئون سوربن و دانشگ ١س ياستاد دانشگاه پار  

  سم و ناشر آثار اورهان يتيليانگذاران مركز نشر ايبناز  يكين ياو همچن.  است شناسيس  

  )٢٠١٥نشر دكوورت، (» د و اردوغانيه جديترك«ن كتاب ازجمله يپوماك بوده و چند  

  .نوشته است  

  يشهباز نخع: برگردان
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د در يشد يو ترس از ركود اقتصاد ير پولين ذخان آمدييره ترك، پايكاهش ارزش ل

است شناس و استاد ممتاز ينسل، اقتصاد دان، سين موارد با احمد ايدرا: ٢٠٢٠سال 

س رويو يم و او درباره اثر اقتصادياستانبول به گفتگو پرداخته ا يدانشگاه گاالتاسرا

ب يسط رجب طه تويح داده و درمورد دخالت دادن ارتش تركيه توضيكورونا در ترك

  .ز سخن گفته استيه و لبنان نياردوغان در سور

  

  

  كند؟ يت ميريروس كورونا را چگونه مديه بحران ويترك:  س دن هونديكر

  

 ير هايمرگ و م يرقم رسم.  متعادل دارد يه تحوليكدر تر ١٩-ديكوو يريهمه گ  :نسلياحمد ا

ن رقم ي، ا)كيبلژ يبه استثنا(با همه كشورها يهزار تن بوده، اما مانند تقر ٤ماه مه  ١٤اعالم شده در 

 يماه ها يرهايسه مرگ وميدر استانبول، مقا.  است يزان واقعيل مختلف كمتر از ميبه دال يرسم

م يرمستقيا غيم ير مستقيش مرگ و ميدرمورد افزا ينيسال گذشته تخم ٥با  ٢٠٢٠ل يآور-مارس

م داده شود، يآورد به همه كشور تعمن برياگر ا.  دهد يروس به دست ميو يريمربوط به همه گ

ش از رقم اعالم شده توسط يدرصد ب ٦٠تا  ٥٠ن يروس بياز و ير ناشيزان مرگ و ميش ميافزا

ون يليم ٨٣با  يكشور يبرا.  شود يزار مرگ مه ٦وزارت سالمت و بهداشت است كه حدودا 

 يتيسه با آلمان است و مزيمقارا قابل يست زيجه چندان فاجعه بار نين نتيت، درحال حاضر ايجمع

  .است يياروپا يتش جوان تر از كشورهاين است كه جمعيه دارد ايكه ترك

  



orient XXI. 

   ٢٠٢٠  مه نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 
 

رانه يسختگ يروس، دولت دست به اقداماتيو يريدرباره همه گ يگر، پس از ساده انگاريد يازسو

روشگاه ل مدارس، فين شهرها، تعطيت رفت و آمد بينه كردن افراد سالخورده، ممنوعيدرمورد قرنط

دولت از نظر .  ديمارستان ها به حد اشباع نرسيمار در بيرش بيت پذيظرف.  ها و رستوران ها زد

ك ماهه به ير يك تأخيروس هم با يوع ويالبته ش.  ر اقدام كرديتأخ يروس، با كميوع ويت شيريمد

  .اده كندافت شوك آميدر يامكان داد خود را برا يمارستانين امر به نظام بيد و ايه رسيترك

  

را  يمجلس قانون.  است ياردوغان يياقتدارگرا يت انتقامجويز نشانگر ماهيض آميار تبعيبس ياقدام

آزاد  يهزار زندان ٩٠كباره، ي.  شوند يمشمول بخشودگ يك سوم افراد زندانيب كرد كه يتصو

.  ل ها آزاد نشدندندگان منتخب، روزنامه نگاران، وكال و فعاالن تشكي، نماياسيشدند، اما محكومان س

تبهكار، كه در محافل راست  ياز سركردگان گروه ها يكيژه ي، به وييبا آزاد كردن محكومان جزا

دهد، تبهكاران آزاد شده اند  يرا انجام م يتيامن يخالف دستگاه ها يت دارد و كارهايمحبوب يافراط

اردوغان است، در زندان  ييكه جرمشان مخالفت بدون هرگونه خشونت با اقتدارگرا يانياما زندان

اما اقدام درمورد كمك به خانواده .  دهد يت نظام حاكم را نشان ميماه ين به روشنيمانده اند و ا

د كه تا يآ يروس توسط دولت به نظر ميو يوع جهانيت شيريمد يت نسبيدچار مشكل، موفق يها

وع يش از شيكه پ يشد، درحالش داده بايها را افزا يت از اردوغان در نظرسنجيزان حمايم يحدود

  .افته بودياد كاهش يت به مقدار زين حمايروس ايو

  

را  يخارج يره ترك دربرابر ارزهايتواند ارزش ل يتا چه زمان م يبانك مركز:  س دن هونديكر

  ؟ حفظ كند
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رد ايليم ٤٦.٧٣(ارد دالر يليم ٥١به  ير ناخالص بانك مركزيل، ذخايان ماه آوريدر پا:  نسلياحمد ا

ان سال يدر پا ير ناخالص ارزيذخا.  ماه واردات است ٣كمتر از  ين رقم كميا.  افتيكاهش ) وروي

ارد دالر يليم ١٠٦حدود  ٢٠١٦ان سال يو در پا) ورويارد يليم ٦٨.٧٢(ارد دالر يليم ٧٥حدود  ٢٠١٩

ر يگرفتن ذخار ناخالص، بدون درنظر ين ارقام مربوط به ذخايا.  بوده است) ورويارد يليم ٩٧.١٢(

ارد يليم ٢٥.٦٥(ارد دالر يليم ٢٨ل ين ماه آورايدر پا ير ارزيبه صورت خالص، ذخا.  طال است

از  يريجلوگ يبرا ير ارزيگسترده از ذخا يدر حد ي، بانك مركز٢٠٢٠ه ياز فور.  بوده است) وروي

به .  ز فروخته اندار يادير زيز مقادين يدولت يبانك ها.  ره ترك استفاده كرده استيكاهش ارزش ل

درصد از ارزش خود دربرابر دالر را  ١٥حدود  ٢٠٢٠ره ترك از آغاز سال ين كارها، ليرغم انجام ا

  .از دست داده است

  

 يه گذارياز سرما يه گذاران خارجيسرما.  ره ترك وجود دارديدربرابر كاهش ارزش ل ياديفشار ز

ز از يخانواده ها و موسسات ن.  كنند يج مه خاريخود را از ترك يه هاينموده و سرما يخوددار

ش يكه اردوغان درمورد كاهش نرخ بهره درپ ياستيس.  دهند ياكراه نشان م ره تركينگهداشتن ل

 يش ميخانواده ها افزا يارز يره هايذخ.  زند يره ترك دامن ميشتر ليف بازهم بيگرفته، به تضع

 يد را به صورت ارز در خارج از نظام بانكدهند كه پس انداز خو يح ميابد و بخصوص مردم ترجي

و بانك  يبانك مركز.  شود يم يشتر نظام بانكيف بين امر به نوبه خود موجب تضعينگهدارند و ا

 ر بازار ارز كرده اند و دولت، باخود را صرف مداخالت د يبا همه اندوخته هايتقر يدولت يها

ت يق قابليتعل.  زند يپول سرباز م ين الملليب انه، از استفاده از امكانات صندوقيگرا يمل يموضع

ست، يره، درحال حاضر در برنامه دولت نيه ها و غيره ترك و محدود ساختن تحرك سرمايل ليتبد

ن كارها يك شامگاه جمعه، پس از بسته شدن بازارها، ايكه ناگهان در ن دارند ياما همه ترس از ا

تهاتر  يبرا ييدند به توافق هايكوش يم دانهيه نوميترك يدر آغاز ماه مه، مقامات مال.  اعالم شود
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كا يآمر ياما در حال حاضر بانك مركز.  ابنديس دست يژاپن و انگل يمركز يبا بانك ها يپول

)FED (كند يم ين توافق خودداريط استفاده از ايواجد شرا يه در فهرست كشورهاياز ثبت نام ترك.  

  

، كه دو نقطه قوت )UE(ه اروپا يبه اتحاد يخانگ يازم برقصادرات خودرو و لو  :س دن هونديكر

ن كاهش ين چنيه اروپا ايبا اتحاد يچرا و چگونه بازرگان.  ه است، به شدت سقوط كرده استيترك

  ؟ افته استي

  

ه اروپا است كه با آن توافق اتحاد يه به اتحاديدرصد از صادرات ترك ٦٠حدود :  نسلياحمد ا

درواقع، خودرو و .  شود ياز خدمات نم يه و برخياول يحصوالت كشاورزدارد كه شامل م يگمرك

نه يه اروپا است و در طول دوره پسا قرنطيمهم صادرات به اتحاد يليجزء اقالم خ يخانگ يلوازم برق

تا روند صادرات [موجود انباشته شده به فروش برسد  يد جنس هاي، ابتدا بايياروپا يدر بازارها يا

 ينم يزيچ ينه ايد پسا قرنطين امر بر اشتغال و قدرت خريما درمورد اثر ا].  دازسر گرفته شو

 ينيش بيرقابل پيغ يد درآمد گردشگريشد ياحتمال يز افزود كه كاهش هاين را نيد ايبا.  ميدان

) PIB(» يد ناخالص داخليتول«درصد  ٥ش از يب ٢٠٢٠سال  يرود كه ركود اقتصاد يانتظار م.  است

) ، حمل و نقليهتل و رستوران دار(صادرات و خدمات  يزيل عمده آن فروريكه دله باشد يترك

  .است

  

  از خود خواهند داشت؟يد محصوالت مورد نيخر يبرا يا موسسات ارز كافيآ:  س دن هونديكر
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عامل اول سقوط قابل مالحظه . كاهد ياز به ارز مين زانيدو عامل وجود دارد كه از م:  نسلياحمد ا

را ياست ز يركود اقتصاد يو دوم) ه استيدرصد از واردات ترك ٣٠سوخت، (نفت  يبها يجار

شتر يب يخارج يحساب ها يكسر.  كنند يصادرات وارد م يرا برا يواسطه ا يع كاالهايصنا

شتر گستره شوك ينده بيا دوماه آيك يدر  يمسئله اصل.  ابدي يش ميافزا يط رونق اقتصاديدرشرا

  .شدن صورت حساب واردات خواهد بود نيژه سنگيتقاضا، به و

  

  ؟ االت متحده خواهد بوديبه ا ك شدنينزد ر ازيبقا ناگز يا اردوغان برايآ:  س دن هونديكر

  

او در  يت كنونيرا در وضعيار دشوار است زياردوغان بس ياست خارجيس ينيش بيپ:  نسلياحمد ا

ه اروپا را ياالت متحده و اتحاديا گفتگو باكوشد  يدرحال حاضر او م.  حال دست و پا زدن است

 ينيگر مثل سابق تضميه ديبرقرار شده، اما ترك يدوجانبه با محافل مال ييتماس ها.  رديازسر بگ

نان يندارد و مورد اطم يكنشگران اقتصاد يالزم برا ييت قضايبودن و امن ينيش بيقابل پ يبرا

 يم يياز رهبران اروپا يز به برخيناسزاآم بايتقر يك روز مطالبياردوغان .  ستياش ن يمتحدان سنت

ز به مناسبت روز اروپا يدآميآن روز نامه تمج يكشد، و فردا يه اروپا را به چالش ميد و اتحاديگو

 ييت از اردوغان توسط كشورهايزان حمايز از مينفت ن يد بهايسقوط شد!  فرستد يم ماه مه ٩در 

ك يل اقتصاد به يمانده، تبد يآنچه باق.  سته استه كايروس يجان، قطر و حتيآذربا يچون جمهور

ه ينه ثبات، سرمايبودن در زم ينيش بيرقابل پيز، غين عرصه نيدرا.  است ييپولشو ين الملليحوزه ب

، يه در عمل، اما نه هنوز به طور رسميش تركياز چند سال پدرعوض، .  كند يرا جذب نم يچندان

  .است ييدر عرصه پولشو ين الملليب ياه سازمان هايدر فهرست س

  



orient XXI. 

   ٢٠٢٠  مه نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 
 

  ؟ نه دارديه چقدر هزيو سور يبيجنگ در ل  :س دن هونديكر

  

.  هستند يهمه آنها حرفه ا.  ه دارديدر سور يت جنگيهزار سرباز در وضع ٢٠ه يترك:  نسلياحمد ا

ن كار يا.  شود يدر عراق انجام م) PKK(» هيحزب كارگران كرد ترك«به مواضع  يمنظم يحمله ها

نه يهز - احتماال با قطر –ه يست، اما تركياد نيتعداد سربازان ترك ز يبيدر ل.  نه باشديرهزد پيبا

ت يض السراج، مورد حمايت از دولت فايحما ي، برايبيه به ليهزار مزدور منتقل شده از سور ٥ يمال

ا كه از از آنج.  دهد يل ميبه آنها تحو يزات نظاميو مواد و تجه پردازد يرا م ين الملليجامعه ب

گر توان يض السراج ديمتوقف شده، دولت فا يبيدر لد نفت ياز تول يبخش بزرگ ٢٠٢٠ه يژانو

  .ش را نداردينه هاياز هز يپرداخت بخش

  

  ؟ اردوغان چگونه است ياسيون سيسيقدرت و ضعف اپوز:  س دن هونديكر

  

ون متشكل از يسيوزن اپيا.  آن است يون اردوغان در پراكندگيسياپوز يضعف اصل:  نسلياحمد ا

ها، دموكرات ها،  ي، طرفداران كمال آتاتورك، كردها، علويرمذهبيغ يان افراطيگرا يمل

 يش از نصف رأيب يآنها در مجموع كم.  ست ها استينيست ها، محافظه كاران وفمياليسوس

 ير منه گفتن به اردوغان دركنار هم قرا يكه برا ديآ يش ميگاه پ.  دهند يل ميدهندگان را تشك

دهندگان  ي، رأيرمذهبيان غيگرا يتوان مل يچگونه م.  ستندين نيگزيمتحد جا يرويك نيرند، اما يگ

و ) CHP(» خواه خلق ها يحزب جمهور« يگرا يجناح مل يو حت) IYI Party(» حزب خوب«

  ؟ گر گردآورديكديدر كنار  ياسيك جبهه سيرا در )HDP(» ك خلق هايحزب دموكرات« يكردها
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كه خود را مورد  يدر زمان ييگرا يو مل ي، مذهبيفرهنگ يختن تضادهايوت اردوغان در برانگنقطه ق

ت ياو از فعال.  است يمذهب يگرا ياز افراد مل يتعداد كاف ند و گرد خود جمع كردنيب يد ميتهد

، به خطر افتادن حكومت يت مليج، با استدالل امنيك ابزار بسيحكومت به عنوان  ين الملليب يها

ر غالبا به صورت يموضوع اخ.  كند يعظمت از دست رفته گذشته استفاده م يبرا يمتحد و دلتنگ

 يمطرح م) يعثمان يدر امپراتور(» ش به ما تعلق داشتيكه صدسال پ يين هايبازگشت به سرزم«

ه به يشود كه ترك يم يادآورين مقوله است اما همواره يه از ايو سور يبيشود و مداخالت در ل

ه يتوج يها ياز سخنران ياريدر بس.  گذارد ين حكومت ها احترام ميا يت ارضيالل و تماماستق

  .خورد يبه چشم م يشيروانپر يه، نوعيترك يكنون ياست خارجيس


