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مرکز مطالعات وبرانمه ریزی بیان سعی دارد منبع مستقل مهمی برای حتلیل مسائل عراق به مشار 
آید واجنمن مناسىب براى اجياد فضاى گفتگو پریامون رخدادهای عراق ومنطقه ابشد. عالوه بر آن مرکز 
بیان سعی دارد در تبلور اندیشه راهربدی کارآمد نزد تصمیم گریندگان سیاسی عراق )از متامی احزاب 
وجرایهنا( نقشی فعال ایفا کند وتالش می کند تواانیی سایر هنادها دولتی وغری دولتی ومراکز آموزشی 
وپژوهشی وسازماهنای مردم هناد در جامعه مدنی را هببود خبشد ات در نتیجه آن کارشناسان زبده ای در 

عرصه مدیریت واقتصاد وجامعه شناسی واداره امور سیاسی در کشور به میدان بیایند.

مرکز بیان رسالت خود را از طریق ارائه مقاالت علمی واجرای مطالعات میدانی وپشتیبانی مالی از 
پژوهشگران وبرگزاری کنفرانس ونشست وکارگاه های علمی ودوره های آموزشی برای هنادهای دولتی 

ودانشگاه ها به اجنام می رساند.
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چکیده:

جنبش اسالمی در کشور ترکیه، برخالف بسیاری از کشورهای مسلمان، تنها در تالش اسالم گرااین 
برای رسیدن به قدرت سیاسی خالصه منی شود. در این کشور، اسالم گرااین، به صورت ویژه ای، 
تالش برای رسیدن به قدرت اقتصادی را نیز یکی از برانمه های اصلی خود تعریف کرده و از آن 
تفسریی دینی داشته اند؛ چنان که جنبش اقتصادی اسالم گرااین ترکیه در دوره پیش از به قدرت 
رسیدن اتم و متام »حزب عدالت و توسعه« در این کشور به شدت پیشرفت کرد و زمینه را برای 
به قدرت رسیدن آهنا در عرصه سیاست فراهم ساخت؛ به این ترتیب، بعد از به قدرت رسیدن 
اسالم گرااین در عرصه سیاست این کشور، این جنبش اقتصادی قدرت مضاعفی ایفت و به ابقی 
ماندن ایشان در قدرت سیاسی کمک کرد. در این مقاله ابتدا نشان می دهیم که چگونه جنبش 
اسالمی در ترکیه اقدام به أتسیس یک هناد غریدولتی فراگری در عرصه اقتصاد کرده، چگونه از 
ارزش ها و فرهنگ اسالمی برای تقویت این هناد استفاده کرده، چگونه مهواره رابطه ای دایلکتیکی 
و دوسویه میان جنبش اقتصادی و جنبش سیاسی اسالم گرااین ترکیه ای وجود داشته و چگونه 
چرخه ای از قدرت گرفنت هر یک از ابعاد اقتصادی و سیاسی در دهه های اخری در ترکیه، به 
منصه ظهور رسیده است. این مهه در جراین أتسیس و تداوم فعالیت مهم ترین سازمان غری دولتی 
اسالم گرااین ترکیه ترکیه در عرصه اقتصاد یعنی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« توضیح 

داده شده است.

آرامش قبل از طوفان:
»انجمن تاجران و صاحبان صنایع مستقل« و قدرت یابی 

اسالم گرایان در عرصه سیاست ترکیه
جابر عاشوری*

*   پژوهشگر  ایراین مقمي در رتکیه.
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کلیات 

»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«1 )خمفف به ترکی استانبولی: موسیاد( یک سازمان 
غریدولتی اب رویکرد اقتصادی است که حدود سه دهه در کشور ترکیه به فعالیت مشغول است. 
این سازمان که اساساً به عنوان یک سازمان غریدولتی )NGO( به ثبت رسیده، از زمان أتسیس 
اتکنون مهواره روندی رو به رشد را طی کرده و در حال حاضر یکی از مهم ترین سازمان های 
سازمان   یک  به عنوان  »اجنمن«  این  می شود.  نظر گرفته  در  ترکیه  اقتصاد  عرصه  در  غریدولتی 
اسالم گرا شناخته می شود و به این ترتیب یکی از اجزای مهم جنبش اسالمی در ترکیه در دهه های 
اخری طبقه بندی می شود. چنان که از سال 2003 به بعد، »حزب عدالت و توسعه« از نظر 
سیاسی و »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« از نظر اقتصادی جنبش اسالمی در ترکیه 

را منایندگی کرده اند.2
بررسی  را  این سازمان  بر  ایدئولوژی حاکم  و  تکامل  پیدایش،  ات  دارد  نظر  در  نوشتار حاضر 
کند. این سازمان اسالمی دارای سه ویژگی  است که کمرت در دیگر کشورهای اسالمی مشاهده 

می شود:

غریدولتی است	 

اقتصادی است	 

و پیش از به قدرت رسیدن اسالم گرااین در عرصه سیاست نضج ایفته است.	 

به وجود  برای مسلماانن  توانسته  ات یک هویت اسالمی  این »اجنمن«  چنان که خواهیم دید، 
بیاورد که اب جهانی شدن، ابزار آزاد و سبک زندگی مدرن آشتی دارد.3  اعضای این »اجنمن« از 
نظر اقتصادی لیربال و طرفدار جهانی شدن، از نظر هویتی مذهبی و از نظر فرهنگی حمافظه کار 
ترکیه ای در عرصه  از جراین بزرگ تر مسلماانن موفق اسالم گرای  به این ترتیب خبشی  هستند و 

اقتصادی هستند که عموماً  »بربهای آانتولی« انمیده می شوند.4 5

و  دولتی  امکاانت  از  استفاده  عدم  فعالیت  اولیه  سال های  در  »اجنمن«  این  فعالیت  اساس 
هبره گریی از فرصت هایی بود که جهانی شدن و ابزار آزاد در اختیار آن ها قرار داده بود؛6 اگرچه 
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در سال های اخری مهواره از حضور نریوهای اسالم گرا در مناصب خمتلف سیاسی و مشخصاً از 
دوران رایست رجب طیب اردوغان بر شهرداری استانبول اتکنون استفاده و رشد کرده است. این 
»اجنمن« را مهچننی می توان یکی از مصداق های نفوذ سازمان های غریدولتی در جنبش اسالمی 
ترکیه دانست. این امر ریشه در این حقیقت دارد که جنبش اسالمی در این کشور ات دهه های 
اخری مهواره از یک سو از حضور در عرصه سیاسی حمروم بوده و از سوی دیگر مهسایگی اب غرب 
و احتادیه ارواپ، حداقل هایی از امکان فعالیت مدنی را برایشان فراهم کرده است. به این ترتیب 
جنبش اسالمی در ترکیه، اب فرصت طلبی مثال زدنی از این امکاانت دموکراتیک برای حضور جدی 
در عرصه سیاسی استفاده کرده است. این ذهنیت و نظام عمل، در دوره ای که اسالم گرااین در 
قالب »حزب عدالت و توسعه« ، قدرت را در سطوح خمتلف به دست گرفتند نیز ادامه ایفت. 
این سازمان های غریدولتی متعدد7 در قالب سازمان های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و خرییه، 
نقش مهمی در سطح جامعه ترکیه ایفا کردند و عالوه بر آن به یکی از عناصر اصلی دیپلماسی 

فرهنگی-عمومی دولت ترکیه و یک از ابزارهای سیاست خارجی این کشور تبدیل شدند.8

زمینه 
اولنی حضور جدی و نظام مند اسالم گرااین در عرصه سیاست ترکیه در سال 1970 توسط 
قانون  دادگاه  بعد  سال  یک  ملی« صورت گرفت.  نظام  »حزب  أتسیس  اب  اربکان  جنم الدین 
اما کادر رهربی آن  اعالم کرد.  اهتام گرایش های مذهبی منحل  به  را  این حزب  ترکیه  اساسی 
به زودی »حزب سالمت ملی« را راه اندازی کردند که ایدئولوژی خود را از جنبش اسالمی »نگاه 
ملی«9 اخذ می کرد. این جراین اسالمی در سیاست از سال 1972 ات 1980 دوام داشت 
اما هر ابر به سبب کوداتی نظامی و ای رأی دادگاه قانون اساسی منحل شد و جای خود را به 
حزب دیگری داد. به این ترتیب جنبش اسالمی ترکیه ازآن پس در عرصه سیاسی از سال 1983 
ات 1998 در قالب »حزب رفاه«   و از سال 1998 ات 2001 در قالب »حزب فضیلت« به 
راه خود ادامه داد.10 بعد از احنالل »حزب فضیلت«، در میان اعضای برجسته آن اختالف نظر 
روی داد. مشاری از اعضای وفادار به ارزش های سنتی این حزب فعالیت خود را در قالب »حزب 
سعادت« ادامه دادند و مشاری از اعضای جتدیدنظرطلب، »حزب عدالت و توسعه« را أتسیس 
کردند. این حزب اب اقبال عمومی بسیار مواجه شد اما »حزب سعادت« هرگز امکان دستیابی 
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به رأی مردمی را نیافت. 

به موازات حضور جراین اسالم گرا در عرصه سیاست ترکیه و فرازوفرود آن در سال های خمتلف، 
جنبش اقتصادی اسالم گرا نیز در ترکیه به ظهور رسید. این جراین نیز هم نوا اب حتوالت سیاسی 
کشور ترکیه فرازوفرودهایی داشته اما حضور نظام مند آن به اوایل دهه 1980 ابزمی گردد. در 
لیربال را  اقتصادی  پذیرش معیارهای  برای  از تالش های اصالحی  ترکیه مشاری  این دهه کشور 
به   1983 در سال  اوزال )1993-1927( که  تورگوت  توسط  اصالحات  این  آغاز کرد. 
قدرت رسید اب اصالحات در ابزار ترکیه شروع شد. اوزال درهنایت به صورت مشکوکی در سال 
1993 درگذشت و گفته می شود که البی گروه های بزرگ اقتصادی سکوالر ترکیه اب ارتش این 
کشور، نقش مهمی در حذف او از عرصه سیاسی این کشور را داشته است.11 از سوی دیگر 
مسلماانن ترکیه که به صورت سنتی دیدگاه مثبتی به عملیات ابنکی در این کشور نداشته اند و آن 
را ربوی می دانستند، در پی این بودند که سرمایه  خود را در مسری تولید قرار دهند. به این ترتیب 
در دوره اوزال گروهی از سرمایه داران و اتجران اسالم گرا در ترکیه به وجود آمدند که هم فعالیت 
اقتصادی را امری در راستای عقاید خود می دانستند و هم اصالحات اوزال راهی جدید برای 
آانتولی«  »بربهای  به  بعدها  اقتصادی  فعاالن  چننی  بود.  فراهم کرده  آن ها  اقتصادی  حضور 
معروف شدند. این اتجران موفق، اغلب فعالیت هایی نه چندان بزرگ داشتند اما در سراسر ترکیه 
و خصوصاً آانتولی یعنی قسمت های غری ارواپئی ترکیه از اطراف مرزهای ایران و عراق ات مناطق 
مرکزی و حاشیه های درایی مدیرتانه و درایی سیاه زندگی می کردند. این عده مهچننی به سبب 
مهاجرت طوالنی مدت مردم نواحی فقری ترکیه به کشورهای ارواپئی به عنوان کارگر و مهاجرت 
مشاری از خنبگان اسالم گرا به آن کشورها به سبب قواننی حمدودکننده در ترکیه، دارای شناخت 

و حضور ابالئی در کشورهای ارواپئی، خصوصاً آملان و فرانسه، بودند. 

أتسیس 
»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« در روز پنجم ماه می سال 1990 در کشور ترکیه 
به عنوان یک »سازمان غریدولتی« )NGO(  أتسیس شد. انگفته مناند أتسیس این »اجنمن« 
را می توان در چهارچوب شرایط ترکیه در نظر گرفت که به سبب تنوع قومی و مذهبی، قانون 
اساسی سکوالر و نزدیکی به احتادیه ارواپ، آن را انگزیر از رعایت برخی استانداردها می کرد 



7

آرامش قبل از طوفان

و اجازه حضور سازمان های غریدولتی ولو اب گرایش های حمافظه کارانه و مذهبی را می داد. از 
سوی دیگر، جراین های سکوالر در این کشور، حتی در عرصه اقتصاد نیز از دیرابز خود را در 
قالب گروه هایی غریدولتی سازمان دهی کرده بودند و حداقل در این عرصه در »مرکز« قدرت 
قرار داشتند؛ اساساً ابزار و سرمایه در ترکیه، حداقل از دوره أتسیس مجهوریت بعد از فرواپشی 
عثمانی، درون یک ساختار مرکزی  و حاشیه ای اداره می شده است. مرکز در اینجا سرمایه داران 
ساکن مناطق مرفه استانبول بوده اند و افراد در حاشیه، فقرا، طبقه متوسط و صاحبان صنایع 
عموماً  مناطق که  این  قرار گرفتند.  آسیا  قاره  در  ترکیه که  نقاط  دیگر  در  و کوچک  متوسط 
»آانتولی« انمیده می شوند، مهواره اباینکه از نظر مجعیتی اکثریت مطلق این کشور را تشکیل 
می داده اند، اما عماًل حتت سیطره و نفوذ و طبیعتاً تبعیض طبقه سرمایه دار ساکن استانبول قرار 
داشته اند. مشار زایدی از این افراد نیز از ترک هایی بودند که اجدادشان در سرزمنی های غربی 
عثمانی زندگی می کردند و بعد از فرواپشی عثمانی و أتسیس مجهوریت، مهراه اب خانواده های 
یعنی  ارواپ  اب  ترکیه  مرز  به  نزدیک  در شهرهای  و عمداتً  مهاجرت کرده  ترکیه جدید  به  خود 
شهرهای استانبول، ازمری و ادیرنه ساکن شده بودند. این افراد که گاهی اب عنوان »ترکان سفید« 
شناخته می شوند، از حیث وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از ساکنان قدمیی تر ترکیه که 
ترک ها و کردهای ساکن آانتولی ابشند، کامالً  متمایز بودند. از نظر اقتصادی خصوصاً، طبقه 
اتجران آانتولی عمداتً دین دار و حمافظه کار بودند و به صورت سنتی نوعی خصومت بنی ایشان 
و طبقه اتجران استانبول وجود داشت ؛ البته که دولت های سکوالر از زمان پیدایش مجهوریت ات 
دهه های اخری، مهواره این طبقه سکوالر را تقویت می کرد و به آن ها را از حقوقی خاص هبره مند 

می ساخت.12 

هنادهایی گردهم  و  قالب گروه ها  در  سنتی  به صورت  نشنی  استانبول  و  طبقه اتجران سکوالر 
سال  در  بود که  ترکیه ای«13  اتجران  و  صنایع  صاحبان  »اجنمن  آن ها  مهم ترین  می آمدند که 
1971 أتسیس شده بود. در آن زمان، بزرگ ترین کارخانه ها، شرکت ها و ابنک های ترکیه ای 
در اختیار اعضای آن »اجنمن« بود و آن ها رابطه ای بسیار نزدیک اب احزاب و سیاست مداران 
سکوالر در این کشور داشتند.14 به این ترتیب أتسیس »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 
اسالم گرا را ابید در واکنش و رقابت اب »اجنمن صاحبان صنایع و اتجران ترکیه ای« دانست. در 
هسته مرکزی »اجنمن صاحبان صنایع و اتجران ترکیه ای« مشاری از خاندان های بسیار ثرومتند، 



8

مرکز مطالعات و برنامه ریزی بیان

سکوالر و پرنفوذ ترکیه ای قرار داشتند که از دیرابز دارای روابط نزدیک اب سیاستمداران سکوالر 
ترکیه ای بودند. از میان آن ها می توان به خاندان ُکچ15 و ساابجنی16 اشاره کرد که هر یک دارای 
کارخانه ها، شرکت ها و ابنک های بزرگ بودند. اگرچه در حال حاضر نیز نفوذ این خاندان ها 
و نیز »اجنمن صاحبان صنایع و اتجران ترکیه ای« در نزدیک به دو دهه در قدرت بودن »حزب 
دارند  را  ترکیه  اقتصاد  در  نقش ابالدستی  این گروه  هنوز  اما  ایفته  توسعه« کاهش  و  عدالت 
نیمی از کل تولید صنعتی ترکیه و  از  چنان که »اجنمن صاحبان صنایع و اتجران ترک« بیش 
نیمی از مشاغل کشور )به جز خبش انرژی( و بیش از نیمی از درصد صادرات ترکیه را در اختیار 
دارد.17  اباین وجود »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« اینبار اب محایت دولت اسالم گرا، 

به شدت در تعقیب آن  و افزایش سهم خود از اقتصاد ترکیه است. 

لوراسداغی در بررسی پیشینه و تطورات »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« به سه دوره 
متمایز اشاره کرده است. وی دوره اول را بنی سال های 1990 ات 1997 دانسته است. در این 
دوره »اجنمن« تالش کرد ات خود را به عنوان یک هناد جدید در عرصه اقتصادی ترکیه مطرح کند و 
جا بیندازد. اغلب مؤسسان این »اجنمن« بنگاه های اقتصادی اب کمرت از 50 کارگر18 و اتجران 
و صاحبان صنایعی بودند که در مناطق روستایی ریشه داشتند.19 در اپاین این دوره »اجنمن« 
دارای 2900 عضو بود که شرکت ها و کارخانه های کوچک و متوسط را شامل می شد. این 
ابزه زمانی که از آن می توان به دوره تثبیت این »اجنمن« از آن اید کرد، بسیار ابامهیت است؛ 
چه اینکه ابعث شد اسالم گرااین اقتصادی برای اولنی ابر به نوعی اعتمادبه نفس دست ایبند. 
از سوی دیگر »اجنمن« مذکور از وجود برخی عناصر اسالم گرا درون ساختار سیاسی ترکیه 
بیشرتین استفاده را برد. چنان که در سال های 1994 ات 1998 که رجب طیب اردوغان، شهر 
استانبول از »حزب رفاه« بود، این شهرداری اب مشاری از اعضای این »اجنمن« قرارداد اتجرانی 

منعقد و به این ترتیب به رشد آن ها کرد.20  

دوره دوم فعالیت این »اجنمن« حد فاصل میان سال 1997 ات سال 2002 است. این دوره 
زمانی از 28 فوریه 1997 آغاز می شود که طی آن ستاد کل نریوهای مسلح ترکیه بیانیه ای 
را علیه دولت ائتالفی این کشور صادر کرد. بعد از صدور این بیانیه، »جنم الدین اربکان« از 
 28 به »کوداتی پست مدرن«  فرایند  این  داد و دولت وی سقوط کرد.  استعفا  خنست وزیری 
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فوریه )شباط( معروف است. از این اتریخ به بعد »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 
حتت فشار قرار گرفت، فعالیت هایش کاهش ایفت و می رفت که حتت تعقیب قضائی قرار گرید. 
ائتالفی اربکان أتثریی منفی بر روی عملکرد این »اجنمن« داشت.  به این ترتیب سقوط دولت 
در این دوره زمانی بود »اجنمن« آشکارا از مطالبات مذهبی و اسالمی خود کاست و تالش 
کرد ات کمرتین تنش را اب دولت پس از کودات داشته ابشد. البته این نکته را هم ابید حلاظ کرد 
که این »کوداتی پست مدرن«، »اجنمن« را اب واقعیت های سیاست ترکیه بیش از پیش آشنا 
ساخت و ابعث شد ات در ایدئولوژی و عمل خود جتدیدنظر کند. به این ترتیب این کودات عماًل 
ظهور »اصالح گران« را درون جراین اسالم گرا تسهیل کرد و ابعث شد ات توجه به واقعیت های 
خارجی در میان دیگر اسالم گرااین، مثاًل در عرصه سیاسی، افزایش ایبد.21 این »اصالح گری« 
راه خود را در عرصه سیاست ترکیه و ابز کرد و به أتسیس »حزب عدالت و توسعه« توسط 

»اصالح گران« درون »حزب فضیلت« اجنامید. 

دوره سوم فعالیت این »اجنمن« به سال های بعد از 2002 و به قدرت رسیدن »حزب عدالت 
و توسعه« اتکنون ابزمی گردد. به قدرت رسیدن »حزب عدالت و توسعه« ابعث شد ات این 
»اجنمن« ابر دیگر روند قدرت ایبی خود را از سر بگرید22 و از حضور اسالم گرااین در عرصه 
فرایند  این »اجنمن« در  از اعضای  برد که مشاری  از اید  نباید  نیز  بـََرد.23  سیاست ترکیه سود 
أتسیس »حزب عدالت و توسعه« در سال 2001 دخالت داشته  و جزء هیئت مؤسسنی این 
حزب بوده اند. اتکنون نیز برخی از اعضای »حزب عدالت و توسعه« هم زمان عضو »اجنمن« 
اخری که  سال   16 در  از  به این ترتیب  دارند.24  آن ها  اب  نزدیک  ارتباط شخصی  ای  و  هستند 
»حزب عدالت و توسعه« در ترکیه در قدرت بوده، نفوذ و قدرت »اجنمن« به شدت افزایش 

ایفته است.25 

ساختار تشکیالتی و گسرته فعالیت ها 

»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« دارای ساختار تشکیالتی وسیع و پیچیده  ای است 
که بنا بر اهداف آن تنظیم و به تدریج گسرتش و توسعه ایفته است. این ساختار این امکان 
را به »اجنمن« مذکور می دهد ات اهداف خود را در مقیاسی وسیع عملیاتی کند. مهم ترین رکن 
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ساختار »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« کمیسیون ها و شوراهای خبش آن هستند. در 
حقیقت این دو ستون فقرات فعالیت این »اجنمن« را تشکیل می دهد و در مقام ااتق فکر هر 
یک از ساحت های فعالیت آن عمل می کنند. کمیسیون های »اجنمن« عبارت اند از: کمیسیون 
منایشگاه- کمیسیون  بنی امللل،  روابط  کمیسیون  اعضا،  روابط  کمیسیون  فرهنگ،  و  آموزش 
انتشارات،  و  پژوهش  کمیسیون  اعضا،  پذیرش  و  ملی  توسعه  کمیسیون  سازمان،  و  اجالس 
کمیسیون امور هنادی، کمیسیون ارتباطات، کمیسیون بودجه و امور مالی، کمیسیون شورای 
جواانن، کمیسیون توسعه سازمانی بریون از کشور و کمیسیون علم و تکنولوژی. خبش دیگر 
این اجنمن »شوراهای خبش ها و توسعه اتجرانی« است. وظیفه »شوراهای خبش ها«  ساختار 
نسبت به هر خبش  که شامل یکی از زمینه های فعالیت اقتصادی اعضاست، به این صورت 
تعریف شده است: »ایری به آن ها برای گسرتش جتارتشان، افزایش حجم ابزرگانی آن ها، ارائه 
متغری خود  اقتصادی  و  قانونی  قادر سازد که اب وضعیت های  را  ایشان  آن ها ات  به  اطالعات 
را تطبیق دهند، تشویق آن ها برای فعالیت در خارج از مرزها]ی ترکیه[، برقراری مهکاری های 
سرمایه گذارانه، صادرات و واردات و تبادل انرژی ... برای توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، 
ابزرگانی و اقتصادی میان کشورها، تشویق آن ها به مهکاری اب یکدیگر و رشد مشرتک، شناسایی 
مسائل مربوط به خبش ها و حل آن ها در مهکاری اب سازمان ها و اجنمن های مرتبط اب خبش ها، 
دانشگاه ها و مقام های دولتی مرتبط«.26 »شوراهای خبش ها« که هر یک انظر به یک گونه 
از فعالیت اقتصادی در این »اجنمن« است، عبارت اند از: شورای خبش خودرو، شورای خبش 
ساخت وساز و حمیط زیست، شورای خبش مشورت و آموزش، شورای خبش حمصوالت جنگلی،  
مبلمان و اشیای ابدوام، شورای خبش انرژی، شورای خبش غذا، کشاورزی و دامداری، شورای 
خبش محل ونقل،  شورای خبش ماشنی  آالت، شورای خبش فلزات و معدن، شورای خبش چاپ، 
انتشار و رسانه ، شورای خبش خرده فروشی، شورای خبش خدمات، شورای خبش سالمت، شورای 
مدیرعامل  معاون  این شوراها،  رئیس  نساجی و چرم.  اطالعات و شورای خبش  فناوری  خبش 

»اجنمن« است که خود ابالتر از »مدیر کمیسیون ها« قرار می گرید و دارای 4 معاون است.

ابالترین مقام در »اجنمن« مدیرعامل آن است که عماًل مدیر اجرائی »اجنمن« به مشار می رود 
معاوانن  مدیرعامل،  از  خود  »مدیرعاملی«  جایگاه  است.  اپسخ گو  هیئت مدیره  برابر  در  و 
خبش های  مدیرکل   16 و  از کشور  خارج  از  مناینده   4 دیپلماتیک،  مناینده  یک  مدیرعامل، 
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خمتلف تشکیل می شود. جمموعه این مسئولیت ها »مدیریت اجرائی سازمان« را شکل می دهند 
اب  نزدیک  ارتباط  در  »مدیریت«  این  می سازد.  را  »اجنمن«  راهربی  و  مدیریت  مسئولیت  که 
کمیسیون ها، شوراها و مدیران سطح اپینی تر قرار دارد که تصمیمات و برانمه های اختاذ شده در 

سطوح ابالتر را در سطح سازمان اجرا می کنند. 

اولنی مدیرعامل »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« ارول حممد ایرار27 بود که از زمان 
أتسیس این سازمان در سال 1990 ات سال 1999 به مدت نه سال، این مسئولیت را بر 
عهده داشت. وی که در کشور ترکیه و آمریکا حتصیل کرده بود، درزمینهٔ  غذا، شیمی، ماشنی های 
صنعتی و جتارت بنی املللی ختصص داشت. بعد از او علی ابیرام اوغلو28 دومنی مدیرعامل بود که 
از سال 1999 ات 2004 به مدت پنج سال مدیریت این »اجنمن« را بر عهده داشت. وی در 
دوره نه ساله مدیریت ایرار، معاونت وی را بر عهده داشت. او خود صاحب کارخانه های متعدد 
غذا، نساجی، آموزش و معدن بود. وی هم اکنون عضو »هیئت عالی مشاوره  ای« این »اجنمن« 
است. پس از وی دکرت »عمر بوالت«29 این مسئولیت را به مدت 4 سال بر عهده گرفت. او 
که در کشورهای ترکیه، انگلستان و هلند حتصیل کرده  بود، بعد از 11 سال در اختیار داشنت 
از  او پس  به ابالترین مسئولیت در آن دست ایفت.  این »اجنمن«،  مسئولیت های عالی در 
مدیرعاملی این »اجنمن« به »حزب عدالت و توسعه« رفت و به عضویت هیئت تصمیم گریی 
مرکزی و هیئت اجرائی آن حزب رسید. او هم اکنون مدیرعامل »هلدینگ آلبایراک«30 است که 
درزمینٔه ساخت وساز، محل ونقل، انرژی، گردشگری، رسانه و صنایعی مانند نساجی، کاغذ و 
ماشنی آالت به فعالیت می پردازد. پس از وی »عمر جاهد واران«31 به مدیرعاملی این »اجنمن« 
رسید و از سال 2008 ات 2012 به مدت 4 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. او که 
مهندسی حتصیل کرده آمریکا بود، در آن کشور فعالیت های اقتصادی چندی داشت و سپس در 
ترکیه فعالیت های خود را پی گرفته و مسئولیت های خمتلفی را در این »اجنمن« برعهده گرفته بود. 
وی هم اکنون نیز در »هیئت عالی مشورتی« این »اجنمن« و نیز برخی کمیسیون ها فعالیت دارد. 
وی پس از کناره گریی از مدیرعاملی، مدیرعامل یک شرکت در زمینٔه سیستم های گرمایشی شد. 
پنجمنی مدیرعامل »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«، »نیل اولپاک«32 بود که از سال 
2012 ات 2017 به مدت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. او پیش تر مسئولیت های 
»عبدالرمحن  فعلی  مدیرعامل  داشت.  عهده  بر  را  ترکیه  و کارخانه های  در شرکت ها  متعددی 
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کاآن«33 است که از سال 2017 این مسئولیت را بر عهده دارد. او سال ها در صنایع غذائی 
فعالیت کرده و مناصب خمتلفی را در »اجنمن« دارا بوده است. 

یکی از مهم ترین فعالیت های این »اجنمن« برگزاری منایشگاه  های اقتصادی در داخل و خارج 
از کشور ترکیه است؛ چنان که انم این »اجنمن« اب مشاری از مهم ترین منایشگاه های منطقه ای 
پیونده خورده است. در این منایشگاه ها طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی از صنایع نظامی 
ات مسکن معرفی و ابزارایبی می شود. به عنوان یک منونه می توان به منایشگاه ساالنه صنایع دفاعی 
اشاره کرد. برگزاری این منایشگاه از سال 2014 آغاز شده است. دومنی دوره این منایشگاه 
ساالنه در روزهای 6 ات 8 اکترب سال 2015 در شهر دوحه قطر برگزار و ابعث اجياد گردش 
مالی چند میلیارد دالری بنی کشورهای ترکیه و قطر شد.34 از دیگر اقدامات منایشگاهی این 
از منایشگاه هایی اب عنوان »سازمان توسعه گران و سرمایه گذاران  به محایت  »اجنمن« می توان 
مسکن«35 اشاره کرد که در پی جذب سرمایه گذار از کشورهای خلیجی برای سرمایه گذاری در 

کشور ترکیه است. 

به وسیله  روابط  این  است.  ترکیه ای  و صنایع  نظام مند اب شرکت ها  روابط  دارای  این »اجنمن« 
کارگروه هایی چهارگانه تنظیم و اجرائی می شوند. این کارگروه ها عبارت اند از: »مسئولنی دولتی 
آنکارا«، »ااتق ها]ی ابزرگانی[-سازمان های غریدولتی- دانشگاه ها«، »شرکت های بزرگ« و 
دیپلماتیک،  روابط  مسئولیت  آنکارا«  دولتی  »مسئولنی  استانبول«.کارگروه  دولتی  »مؤسسات 
اب  مرتبط  برانمه های  دیگر  و  مهماانن  پذیرش  رمسی،  نشست های  در  »اجنمن«  این  منایندگی 
»اجنمن« در آنکارا، اپیتخت کشور ترکیه، را بر عهده دارد. یکی دیگر از وظایف مهم این 
کارگروه رایزنی اب احزاب و گروه های سیاسی مستقر در اپیتخت و در حقیقت انتقال نظرات 
»اجنمن« به آن ها و چانه زنی برای حتقق اهداف »اجنمن« است. کارگروه »ااتق ها]ی ابزرگانی[-

سازمان های غریدولتی- دانشگاه ها« مسئولیت ارتباط اب این هنادها و مهچننی منایندگی »اجنمن« 
در آن ها را دارد. نیز اجرای توافقات صورت گرفته و تبادالت معمول اب آن ها را بر عهده دارد و 
مهچننی پروژه های جدید را به پیش می برد. کارگروه »شرکت های بزرگ« مسئول برقراری و تداوم 
توافقات صورت گرفته و اجرای پروژه های جدید اب  نیز پیگریی  ارتباط اب شرکت های بزرگ و 
آن هاست. برقراری روابط دیپلماتیک، منایندگی »اجنمن« در نشست های رمسی، پذیرش مهماانن 
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از وظایف کارگروه  نیز  استانبول  اقتصادی مستقر در شهر  منایندگی »اجنمن« در هنادهای  و 
»مؤسسات دولتی استانبول« است. 

توجه به عرصه بنی امللل و تالش برای جتارت اب کشورهای دور و نزدیک، مهواره یکی از برانمه های 
اصلی این »اجنمن« بوده است. حضور سازمانی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 
در داخل و خارج از ترکیه، در سه قالب شعبه، دفرت منایندگی و اجنمن خارج از کشور است. 
به این ترتیب بر اساس اطالعات ارائه شده در سال 2015، »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع 
مستقل« دارای 85 منایندگی در خبش های خمتلف این کشور و 159 منایندگی در 63 کشور 
جهان بوده است. این »اجنمن« مهچننی دارای یک دفرت منایندگی خاص در شهر بروکسل، مقر 

احتادیه ارواپ، است. تعداد اعضای این »اجنمن«، بیش از ایزده هزار نفر عنوان شده است. 

این »اجنمن« عبارت است از: برگزاری تورهای ابزدید از کشورهای خارجی  اهم فعالیت های 
به هدف افزایش روابط اقتصادی، نگارش گزارش های اقتصادی درابره کشورهای خمتلف جهان، 
برگزاری منایشگاه های اقتصادی در داخل و خارج از کشور، برگزاری »اجالس بنی املللی کار«،36 
آموزشی،  فعالیت های  صنفی،  کمیته های  فعالیت های  داخلی،  کمیسیون های  فعالیت های 
فعالیت ها درزمینٔه افزایش اطالعات اعضا شامل هتیه و ارائه گزارش های پژوهشی و کتاب های 

جیبی و نیز ابنک  های اطالعاتی در زمینه های اقتصادی موردنیاز. 

این »اجنمن« در سال های اخری و هم نوا اب تغیریات تکنولوژیک سازوکاری اینرتنتی برای معرفی 
حمصوالت اعضا و فروش آن ها را اجياد کرده است؛ به این ترتیب، اعضا و غری اعضا، می توانند 
آخرین حمصوالت، نیازمندی ها و برانمه های ابزرگانی را از طریق شبکه اینرتنت از سراسر جهان 
و  داخلی  ابزارهای  شرایط  از  پیچیده ای  حتلیلی  و  اطالعاتی  ابنک  مهچننی  درایفت کنند.37 
بنی املللی را اجياد کرده که قابل رقابت اب منونه های بنی املللی است. این »اجنمن« دارای گواهینامه 

کیفیت ایزو 9001: 2000 است.  

از سوی دیگر این »اجنمن«، در راستای حتقق برانمه های بلندمدت خود،  مترکز خاصی به دو 
قشر از جامعه ترکیه داشته  است: جواانن و زانن. ازاین رو »اجنمن« دست به أتسیس شاخه 
جواانن در سال 2002 زده است. این »اجنمن« بنیان گذاران این شاخه را گروهی از اعضای 
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»جوان، ابامیان، صادق، الیق، ابپشتکار و پرشور« خود معرفی می کند. شاخه جواانن در حال 
حاضر 4250 عضو دارد و اعضای آن اتجران و صاحبان صنایع جوان هستند. این شاخه 
مهچننی دارای 52 مناینده در اقصا نقاط ترکیه و 13 کشور خارجی است و هدف خود را چننی 
بیان کرده است: »در پرتو ارزش های ملی و معنوی، اب توجه به تغیریت جهانی، افزایش توان و 
کیفیت جواانن ترکیه ای«. مهچننی مأموریت خود را چننی بیان داشته است: »اب دارا بودن اخالق 
عالی و تکنولوژی عالی، انتقال جتربه کسب شده در 25 سال فعالیت اجنمن اتجران و صاحبان 
صنایع ترکیه به مدیران و جوااننی که به اتزگی وارد این عرصه شده اند، توسعه فرهنگ مشورت 
و تسهیم اجتماعی، ابال بردن سطح اقتصادی و اجتماعی دوره جوانی، به وجود آوردن بینشی 

شعورمند و جوان که اب سنت ها دارای ارتباط وثیق است«.

شاخه جواانن این »اجنمن« نیز مهچون کلیت آن، دارای مدیرعامل، هیئت مدیره، ساختار اداری، 
خبش های متفاوت و شعبه های متعددی در داخل و خارج از ترکیه است و به عبارت دیگر، یک 
»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع ترکیه« در مقیاس کوچک است. جواانن این شاخه، زیر نظر 
و اب محایت کلیت »اجنمن«، فعالیت مجعی و اداره جمموعه بزرگی چون »اجنمن« را عماًل مترین 
می کنند و می روند ات در سال های آینده و افزایش قدرت خود، مسئولیت های ابالتر درون آن 
را بر عهده بگریند و ای اینکه در فعالیت اقتصادی خود، به افرادی مؤثرتر تبدیل شوند. از سوی 
دیگر نباید از نظر دور داشت که هم نشینی و فعالیت مشرتک این عده در قالب شاخه جواانن، 
ابعث پیوندهای شخصی و اجتماعی بسیاری می شود و شرایطی را پدید می آورد که این افراد 
در سال های آینده، به صورت نظام مند و مهاهنگ اب یکدیگر مراوده و مهکاری داشته  ابشند. 
بدیهی است که این مراوده  و مهکاری، که براثر جتربه هم نشینی و هم فکری پدید آمده، زمینه ای 
پر اعتماد را فراهم می کند؛ اعتمادی که یکی از رکن های اصلی هرگونه تعامل اقتصادی است. 
به این ترتیب می توان انتظار داشت افرادی که در قالب شاخه جواانن »اجنمن اتجران و صاحبان 
صنایع مستقل« اب یکدیگر سابقه دوستی و مهکاری دارند، بر توان اقتصادی و اجتماعی خود 
در آینده بیفزایند. در چننی شرایطی، این »اجنمن« عماًل به ابزسازی خود دست زده و ابعث 
شده ات بتواند درگذر سال ها و جتدید نسل ها، نه تنها از حیث نریوی انسانی اداره کننده خود 

دچار خلل نشود، بلکه به خوبی زمینه گسرتش و تداوم خود را فراهم بیاورد.
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پسران و دخرتان جوان هر دو عضو شاخه جواانن »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 
هستند، اما به صورت حمسوسی تفوق اب پسران جوان است. به صورتی که متامی منایندگان این 
در »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع  شاخه در سراسر ترکیه را پسران تشکیل می دهند. ذااتً 
دارند.  بر عهده  را  مهم  متامی مسئولیت های  تقریباً   مردان  و  است  نیز شرایط چننی  مستقل« 
مدیرعامل و اکثریت قریب به اتفاق معاوانن مدیرعامل در شاخه جواانن نیز مرد هستند و تنها دو 
دخرت جواانن جز معاوانن این شاخه به مشار می روند. این دو نیز حمجبه هستند. تنها یکی از 
مشاوران مدیرعامل دخرتی بدون حجاب است. 7 مدیرعامل پیشنی این شاخه نیز مرد بوده اند. 
مهنی تقسیم بندی مسئولیت ها به خوبی ماهیت حمافظه کارانه این هناد را نشان می دهد. از سوی 
دیگر، شاخه جواانن برانمه هایی عماًل مذهبی دارد. به این صورت که اپ را از نسل پیشنی خود 
فراتر هناده و به صورت مستقیم برخی برانمه های مذهبی را ترتیب می دهد. یکی از این برانمه ها، 
پروژه »این اتبستان را در مسجد هستم« بود که در سال 2009 از مسجد فاتح استانبول آغاز 
شد و به تدریج در متام کشور گسرتش ایفت. در جراین این پروژه، شاخه جواانن این »اجنمن« 
تالش می کند ات کودکان را به حضور در مساجد در اوقات فراغت تشویق کند. بر اساس این 
پروژه حاضرین در مسجد در قالب گروه های سنی تقسیم بندی می شوند و اب تفکیک جنسیتی، 
افراد بزرگ تر و آموزش دیده تر، مطالبی دینی را به کوچک ترها آموزش می دهند. این برانمه به صورت 
سریع در کشور گسرتش ایفته و درحالی که در سال 2009 تنها در یک مسجد استانبول اب 
حضور 30 کودک 5 ات 15 سال آغاز شده بود، در سال 2017 در 32 نقطه در ترکیه، 
2 هزار کودک را گردآورده و پیش بینی می شود که به مشار کسانی که به این برانمه می پیوندند 
در سال های آینده افزوده شود. در این دوره های آموزشی اطعام رایگان صورت می گرید و به 
برگزیدگان جوایزی اهدا می شود. مواد درسی دوره های »این اتبستان در مسجد هستم« قرآن، 
سریه، اخالق است و در آن ها فعالیت های اجتماعی چندی برای کودکان ترتیب داده می شود. 
به این ترتیب مالحظه می شود که این »اجنمن«، در قالب شاخه جوااننش، کار بر روی نسل 
آینده را از کودکان آغاز کرده است؛ به صورتی که این کودکان در سال های آینده، به نوجواانن و 
جوااننی هم نوا اب کل »اجنمن« به صورت خاص و جراین اسالم گرائی در کشور ترکیه تبدیل شوند. 
شاخه جواانن »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« مهچننی دارای برانمه های مهارت افزایی 
و آموزش اتجران و ابزرگانی است و آموزش های خود را در قالب »آکادمی جتارت جوان« ارائه 
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می کند. از دیگر فعالیت های این شاخه می توان به برگزاری 5 دوره اجالس اختصاصی اتجران 
جوان، انتشار جمله و برگزاری برانمه های دینی مانند افطار اشاره کرد. شرط عضویت در شاخه 
جواانن این »اجنمن«، عالوه بر مشاری از شرط های عمومی و »اخالقی«، معرفی شدن توسط 

یکی از اعضای »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« است. 
برخی  حتقق  پی  در  »اجنمن«  این  زمان،  اب گذشت  اشاره کرد که  مهم  این  به  ابید  اپاین  در 
سنت  احیای  منونه ها  این  از  یکی  است.  اسالمی  فرهنگ  از  اهلام گرفته  آشکارا  برانمه های 
»قرض احلسنه« در میان اتجران و صاحبان صنایع است. به این هدف، این »اجنمن« سازوکاری 
پیدا کرده اند،  مالی  نیاز  اعضائی که  به  آن می توانند  اساس  بر  تعریف کرده که  اعضا  برای  را 

وام های بدون سود ارائه کنند.

ایدئولوژی

توصیفاتی که »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« از خود ارائه می دهد، اگرچه اب زابنی 
در  موجود  حمافظه کارانه  ارزش های  به  واضحی  اشارات  اما  شده،  بیان  دیپلماتیک  و  عمومی 
جامعه ترکیه دارد که برگرفته از سنت ها و ابورهای اسالمی در این جامعه است. به عبارت دیگر، 
بنیان گذاران این »اجنمن« که مشاری از فعاالن اقتصادی متدین و اسالم گرا بودند، خود را فعاالن 
اقتصادی »دغدغه مند« معرفی می کنند که در پی حتقق ترکیه ای هستند که در آن »حقوق بشر 
و تفوق قانون، عدالت، برابری، صلح، امنیت، رفاه و خوشی مردم تضمنی شده ابشد. ترکیه ای 
که ارزش های مجعی و جهانی که مردم به صورت اترخیی آن را برگزیده اند مورد حمافظت قرار گرید، 
ترکیه ای که از نظر منطقه ای أتثریگذار و از نظر جهانی مورد احرتام است«.38 انگفته پیداست 
که منظور از » ارزش های مجعی و جهانی که مردم به صورت اترخیی آن را برگزیده اند«، اسالم 

است که در قالب عباراتی دیگر بیان شده است. 

»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« أتکید دارد که حمفلی »توسعه ای، گفتگویی، مهکارانه 
و ائتالفی« است و به هدف »کمک به پیشرفت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
منطقه و جهان«39 تشکیل  ترکیه،  تکنولوژیک اتجران، کارخانه ها، جامعه و کشور  علمی و 
شده است. به این ترتیب می توان مشاهده کرد که گزارشی که این »اجنمن« از خود ارائه می دهد 
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دارای شاخص های خاصی است که اگرچه اب زابنی رمسی بیان شده، اما به خوبی چشم انداز 
فعالیت های  اب  موارد،  از  بسیاری  در  چشم اندازهایی که  می دهد؛  نشان  را  آن  بنیان گذاران 
اسالم گرااین غریاقتصادی ترکیه ای مشاهبت دارد. این چشم انداز دارای نقاط و عناصر چندی 
است: از یک سو، جامع است و عرصه های خمتلف زندگی اجتماعی را شامل می شود و از سوی 
دیگر چندالیه و چند سطحی است؛ به عبارت دیگر این »اجنمن« ابوجوداینکه ابتداائً یک هناد 
اقتصادی است، اما چنان که خود اشاره کرده، اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را مدنظر 
قرار داده است. به عبارت دیگر، این »اجنمن« در جراین در طی توسعه اقتصادی، صرفاً به دنبال 
حتقق اهداف اقتصادی نیست بلکه آن را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف کالن تر 
دنبال می کند:  محایت از قدرت سیاسی مطلوب خود، ترویج رویه های اجتماعی و اقتصادی 
اقتصادی،  عرصه های  در  آن  در  اسالم گرااین  بقای  جامعه ای که  به  ترکیه  تبدیل  و  موردنظر 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تضمنی شده ابشد. 
فعالیت  اول گسرته  مسئله  است.  داده  تشخیص  »اجنمن«  این  در  را  ویژگی  سه  لوراسداغی 
و  مرکز  ی  ، جنوبی  در خبش های  را  متوسط  و  و کارخانه های کوچک  است که شرکت ها  آن 
بنابراین در میان اعضای این »اجنمن« در زمان أتسیس،  شرقی ترکیه هدف قرار داده است. 
کارخانه های عظیم اطراف استانبول که به صورت اترخیی در اختیار خنبگان اقتصادی سکوالر 
ترکیه ای بوده به چشم منی خورد. ویژگی دوم اولویت ها و جهان بینی متفاوت این گروه نسبت به 
مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که شامل أتکید بر ارزش های معنوی و اسالمی 
به عنوان راهنمای کنش اقتصادی هست. به عقیده او، ویژگی سوم نیز غریدولتی بودن و عدم 
استفاده از رانت دولتی در سال های اولیه فعالیت بوده؛  امری که آن را از گروه های اقتصادی 
سکوالر ترکیه متمایز می کرده است.40 این ویژگی ها درون نظامی ایدئولوژیک قابل فهم است. 
در ادامه تالش دارم ات مشاری از اجزای نظام ایدئولوژیک حاکم بر این »اجنمن« درزمینٔه مسائلی 
مانند دولت، دموکراسی، ابزار آزاد، احتادیه ارواپ، جهانی شدن، جهان غرب و اسالم را مورد 

جتزیه وحتلیل قرار دهم.

یکی از مهم ترین ابعاد ایدئولوژی این »اجنمن« خوش بینی به فرایند جهانی شدن و نقشی است 
که اعضای آن برای جهانی شدن در نیل به دموکراسی و رسیدن به آزادی مذهبی ، حداقل برای 
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خود درون ساختار سیاسی الئیک ترکیه، قائل هستند.41 این عنصر ازآجنا امهیت بسیار می ایبد 
که »اجنمن« مذکور به عنوان بروزی از یکی از جنبش های برجسته در جهان اسالم، برخالف 
بسیاری دیگر، درابره جهانی شدن نگاهی کاماًل مثبت دارد. از نظر این »اجنمن«، جهانی شدن 
فرصتی را در اختیار اتجران و صاحبان صنایع ترکیه ای قرار می دهد ات بتوانند خود را وارد ابزارهای 
جهانی کنند و مهراه اب خود به ترویج هویت و سبک زندگی خویش بپردازند. ایرار، مدیرعامل 
نقش سرابزان  در سراسر جهان،  امروزه اتجران  داشته که  اظهار  این »اجنمن«، صرحیاً  پیشنی 
انسانی آموزش دیده  پیشرفته نریوی  ایفا می کنند؛ چنان که سالح کشورهای  را  در دوران قدمی 
آن هاست. او مهچننی اشاره کرده که مسلماانن ابید مهم ترین حامیان جهانی شدن ابشند زیرا 
جهانی شدن هبرتین فرصت برای ایشان است که اندیشه اسالمی را در سراسر جهان بگسرتند.42 
به این ترتیب جهانی شدن اقتصاد اب أتکید بر ارزش های فرهنگی و مجعی، اب استفاده از اصول 

اسالمی محایت و توجیه شده است.43

»اجنمن«،  این  نظر  از  است.  قابل توجه  نیز  »اجنمن«  این  فعالیت های  دیگر گسرته  از سوی 
رسیدن به سطح مطلوب از قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را ابید هم زمان درون 
کشور ترکیه، در اطراف این کشور و نیز در عرصه جهانی جستجو کرد. به عبارت دیگر، این 
»اجنمن« درایفته که از یک سو حتقق این اهداف در گروی حمقق کردن آن ها به صورت هم زمان 
درون و بریون از ترکیه است و از سوی دیگر، تالش برای حتقق هم زمان این اهداف و ارزش ها 

درون و بریون کشور، یک فرصت است. 
از سوی دیگر این »اجنمن« از یک دولت هبینه که از نظر گسرته حمدود ابشد محایت می کند.44 
برخی طرفداری »اجنمن« از ایده دولت کوچک را انشی از این نکته می دانند که این »اجنمن« 
مطمئن بود هرگز خنواهد توانست تسلط کامل بر دولت ترکیه داشته ابشد.45 هم نوا اب این موضوع، 
آن ها از ابزار آزاد که به خبش خصوصی اجازه فعالیت آزاد بدهد، دفاع می کنند اما میان نظام 

سرمایه داری غربی و ابزار آزاد اقتصادی متایز قائل شده و منتقد اولی و موافق دومی هستند.46

موضع این »اجنمن« درابره دموکراسی مورد مناقشه بوده؛ چه اینکه ایشان موضعی چندوجهی 
نسبت به دموکراسی داشته اند. اما به صورت کلی این »اجنمن« حامی جدی دموکراسی و حقوق 
بشر در ترکیه در دهه های گذشته بوده است. البته نه فهم ایشان از دموکراسی کاماًل مطابق ابفهم 
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ارواپئی از دموکراسی است و نه برخورد یکسانی اب مسائل مربوط به دموکراسی و حقوق بشر 
در ترکیه، قبل و بعد از به قدرت رسیدن »حزب عدالت و توسعه« داشته اند. این »اجنمن« در 
سال 1997 به خمالفت اب برخی اقدامات دولت پسا کودات پرداخت که معتقد بود حتت عنوان 
غربی شدن، درصدد حمدود کردن دین و ابورهای مذهبی است؛ مهچننی ابرها در اعالمیه های 
خود به مسئله دموکراسی و حقوق بشر در مواردی که دولت  های پیش از حزب عدالت و توسعه 
و ارتش درصدد حمدود کردن احزاب اسالم گرا بوده، استناد کرده است.47 منونه ای از این موارد 
حمدود کردن اجازه استفاده از حجاب در دانشگاه ها در دوره قبل از به قدرت رسیدن »حزب 
منتقدان،   اعتقاد  به  دموکراسی،  و  بشر  از حقوق  این محایت  اما  است.   توسعه«  و  عدالت 
موردی و فرصت طلبانه بوده است؛ چه اینکه این »اجنمن« نسبت به مسئله کشتار ارامنه و ای 
نقض حقوق کردها در دوره در قدرت بودن »حزب عدالت و توسعه« واکنشی نشان نداده 
است. به عبارت دیگر، از زمان به قدرت رسیدن این حزب، ابوجود انتقادهای گاه وبیگاه هنادهای 
بنی املللی حقوق بشر به اقدامات دولت، »اجنمن« مذکور موضع بی تفاوتی و سکوت نسبت به 
این انتقادات را اخذ کرده است. چننی است که برخی محایت این »اجنمن« از حقوق بشر و 

دموکراسی را »ابزاری« خوانده اند.48

از سوی دیگر این »اجنمن« در اوایل أتسیس موضعی انتقادی در قبال عضویت ترکیه در احتادیه 
ارواپ داشت و به بومی گرایی گرایش نشان می داد. اما به تدریج نگاهی مثبتی به آن پیدا کرد. 
به عبارت دیگر، این »اجنمن« در سال های اولیه أتسیس گمان منی کرد که روزی آن چنان رشد 
پیدا کند که احتادیه ارواپ را به عنوان یکی از ابزارهای هدف عمده در نظر بگریید. لذا موضعی 
شبیه موضع دین داران سنتی نسبت به آن اختاذ می کرد. اما شرایط به صورتی به پیش رفت که به 
این نتیجه رسید که نزدیکی به احتادیه ارواپ می تواند کمکی بزرگ برای تبدیل شدن ترکیه به یک 
ابزیگر بنی املللی ابشد.49 به این ترتیب بعد از شرکت در منایشگاه های صنعتی ارواپ،  آموخنت هر 
چه بیشرت از این فضا و مشاهده امکان فعالیت در این احتادیه، مواضع این »اجنمن« نسبت به 
ارواپ نیز هر چه بیشرت تلطیف ایفت؛ امری که اینکاای از آن به »ارواپئی شدن اجنمن اتجران 
ارتباط  افزایش  هر صورت  به  می کند.50  تعبری  اقتصادی«  نظر  از  مستقل  صنایع  صاحبان  و 
»اجنمن« اب شرکت های عضو احتادیه ارواپ ابعث شده ات اعضای آن از حیث تولید، سامان دهی 

و تکنولوژی به سطح ابالتری دست ایبند.51 
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یکی دیگر از مهم ترین مباحث درابره ایدئولوژی عمل این »اجنمن« مسئله »اسالمیت« آن و 
جایگاه اسالم در ایدئولوژی عمل آن است. در حمافل علمی گفتگوهای زایدی درابره عبارت 
این  بر  این »اجنمن«  و ابر اسالمی آن صورت گرفته است. نظر غالب  »مستقل« در اسم 
است؛ چه  و »اسالم گرا«  معنای »مسلمان«  به  اینجا حقیقتاً  در  تعبری »مستقل«  است که 
اینکه اعضای آن از حیث نظری اب »نظام اقتصادی اسالمی« مهدلی داشته اند؛ اگرچه در عمل 
الزمه های اقتصاد ابزار بنی املللی را پذیرفته و در آن مسری گام هناده اند.52 این »اجنمن« اب أتکید بر 
مفهوم »انسان اسالمی«53 در برابر »انسان اقتصادی«54 ضمن اپفشاری بر لزوم ورود مسلماانن 
به عرصه فعالیت های اقتصادی، از حیث نظری، هویت خود را ابارزش ها، اهداف و برانمه های 
اسالمی تعریف کرده اند و در تالش بوده اند ات جامعه ای بسازند که بر اساس اپرادامی های اسالمی 
عمل کند.55 از نظر این »اجنمن« ویژگی »انسان اسالمی« در عرصه اقتصادی آن است که 
»درآمد زایدی به دست می  آورد اما آن را هدر منی دهد« . چننی انسانی جز در شرایط اضطرار 
و تنها برای مهگامی اب نرخ تورم از هبره و راب استفاده می کند.56 به این ترتیب این »اجنمن« از 
یک سو به مثال های مذهبی صدر اسالم به عنوان الگوهای عمل می نگرد و از سوی دیگر ابزار 
آزاد جهانی را از نظر دور منی دارد و آن را هم حتسنی می کند.57 به این ترتیب عجیب نیست که 
سیاست مداران سکوالر ترکیه مهواره این شبهه را داشته اند که »اجنمن« دارای یک برانمه عمل 
اسالمی است و ابید آن را جنبه ای از مذهبی شدن جامعه ترکیه در نظر گرفت.58 سخنان علی 
ایرار، مدیرعامل پیشنی این »اجنمن«، به صورت خالصه و صریح، به خوبی ماهیت ایدئولوژیک 
این »اجنمن« را نشان می دهد. وی اظهار داشته است: »چیزهای زیبایی هست که ما درگذشته 
اب قرآن به دست آورده و یکی یکی وقتی مسلمان ها از قرآن دور شدند آن ها را از دست دادمی 
و نسلی که در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون اخالق، بر مدار منفعت شخصی و 
بی عدالتی پدید آمد، درخت متدن خود را خشکاند«.59  وی مهچننی در یکی از سخنرانی هایش 
اظهار داشته که اتجر مسلمان که خود را پریو پیامربی می داند که لقبش »امنی« بوده،  می ابید 

جنبه ای جدید به فعالیت اقتصادی بیفزاید که مهاان عنصر امانت و راستی در این امر است.60

اسرتاتژی
مهم ترین جزء اسرتاتژی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« مترکز بر شرکت ها و کارخانه های 
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کوچک و متوسط و نیز عدم قرار دادن حمدودیت در به عضویت درآوردن اعضا بوده61 و اساس 
اسرتاتژی آن را می توان برقراری ارتباط میان اعضا و فراهم آوردن زمینه ای دانست ات آن ها بتوانند 
از مزاایی نسبی هم استفاده کنند. این »اجنمن« از ابورهای مذهبی و سنت های حملی، برای 
تسهیل و حتکیم این ارتباطات استفاده می کند. به این ترتیب یکی از فعالیت های این »اجنمن« 
عقد قراردادهای خرید متقابل بنی  شرکت ها و کارخانه های عضو خود است. هدف از این کار 
این است که بدون توجه به گونه فعالیت، بزرگی ای کوچکی شرکت ای کارخانه و ای مکانی که هر 
یک از اعضا در آن قرار دارند، این شرکت ای کارخانه، امکان تبادل حمصوالت ای ارائه خدمات 
به شرکت ای کارخانه دیگر را پیدا کند و به این ترتیب فروش حمصوالت آن تضمنی شود. در این 
موارد، »اجنمن« برای عقد چننی قراردادی تالش می کند و در پی آن برمی آید ات اب ارائه مشاوره 

و محایت، عقد چننی قراردادی را تسهیل و در ادامه بر حسن اجرای آن نظارت کند. 

مهان گونه که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت، یکی از مهم ترین ابعاد فعالیت ها و اسرتاتژی راهربی 
بدو  از  خارجی،  شرکای  اب  اقتصادی  روابط  برقراری  است.  آن  خارجی  روابط  »اجنمن«  این 
أتسیس اتکنون هم نوعی ایدئولوژی و هم گونه ای اسرتاتژی بوده است. بعد ایدئولوژیک این امر 
به جهان مشولی اسالم و لزوم استفاده از پتانسیل مسلماانن جهان اشاره دارد و جنبه اسرتاتژیک 
آن تالش برای احیای روابطی است که ترکیه از قدمی اتکنون اب مشاری از جوامع مسلمان-ترک 
داشته است. پژوهشگران نشان داده اند که این »اجنمن« جهان اسالم برای جتارت را به صورت 

وسیعی از مراکش ات اندونزی تعریف کرده  است.62

چنان که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت این اسرتاتژی را ابید در زمینه ای اترخیی در نظر گرفت. 
در حقیقت وسعت ارتباطات بنی املللی را ابید از این منظر مورد بررسی قرار داد که در زمانی 
که این »اجنمن« أتسیس شد و فعالیت های خود را گسرتش داد، این حد از ارتباطات بنی املللی 
در شرکت ها و کارخانه های ترکیه ای وجود نداشت.به عبارت دیگر، آنچه می توان از آن تعبری به 
»نگاه بنی املللی از بدو أتسیس« در این »اجنمن« از آن تعبری کرد، ابعث شد که اعضا، به زودی 
و به خوبی از امکاانت و فرصت های بنی املللی و مزیت های نسبی ترکیه استفاده کنند و بتوانند ات 
شبکه ای بزرگ و بنی املللی را برای خود شکل دهند. این امر بیش از مهه خود را در قالب تشویق 
اتجران ترکیه ای برای فعالیت های فرا منطقه ای، اجياد مهکاری های مشرتک درزمینٔه سرمایه گذاری، 
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صادرات و واردات و تبادل تکنولوژی نشان می دهد. در اینجا نیز این »اجنمن« به روابط فرهنگی 
و اجتماعی طرف های فعال در این معاهدات توجه خاص دارد. جتربه فعالیت های اعضای این 
»اجنمن« نیز این امر را به اثبات رسانده که أتکید در فعالیت های اقتصادی، أتکید بر زمینه های 
مشرتک فرهنگی و اجتماعی بوده است. مشرتکات فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه، می توان 
این مشرتکات از نظر  ابورهای مذهبی، اتریخ مشابه و هویت قومی دانست. به عبارت دیگر، 
اتجران و صاحبان صنایع عضو این »اجنمن«، یک »مزیت نسبی« بوده است؛ مزیتی که از 
یک سو میل به اجنام امور مشرتک را تسهیل می کند و از سوی دیگر، نوعی اعتماد را در روابط 
منوده اند  تالش زایدی  این »اجنمن«  اعضای  مذهبی،  نظر ابور  از  اقتصادی تضمنی می کند. 
اقتصادی  ات اب اتجران کشورهای اسالمی، علی اخلصوص کشورهای سنی مذهب،  وارد روابط 
شوند و البته که در این کار موفق بوده اند. از سوی دیگر، اتجران و صاحبان صنایع عضو این 
»اجنمن«، اب جدیت در پی این برآمده اند که در نقاطی که »عمق اسرتاتژیک« کشور ترکیه بوده 
به فعالیت بپردازند و به نوعی روابط اترخیی را در قالب روابط اقتصادی ابزسازی کنند. کشورهای 
مشال آفریقا و شرق ارواپ )خصوصاً کشورهای ابلکان( منونه هایی از این »عمق اسرتاتژیک« برای 
اتجران و صاحبان صنایع عضو این »اجنمن« بوده است؛ امری که بعدها در سیاست خارجی 

ترکیه در زمانه »حزب عدالت و توسعه« تبدیل به یک اسرتاتژی شد.63 

چنان که دیدمی روابط خارجی این »اجنمن« توسط سه کمیسیون »توسعه سازمانی برون مرزی«، 
کمیسیون »منایشگاه-اجالس و سازمان« و »کمیسیون روابط بنی امللل« سازمان دهی می شود. 
»اجنمن«  بنی املللی  مسئولیت گسرتش شبکه اتجرانی  برون مرزی«  »توسعه سازمانی  کمیسیون 
را بر عهده دارد و این امر را به وسیله منایندگی های خود در سراسر جهان به اجنام می رساند. 
از  و  می پردازد  در سراسر جهان  متاس  خود  نقاط  اب  دوجانبه  روابط  برقراری  به  این کمیسیون 
تداوم روابط میان آن ها محایت می کند. عالوه بر آن در پی آن است که روابط دوجانبه بنی 
مؤسسات مرتبط را در کشورهای هدف اجياد کند، در پی عضویت کردن اعضای جدید در 
جستجو کند.  را  جدیدی  ابزارهای  خود،  اعضای  برای  در  نیز  و  بربیاید  دیگر  کشورهای 
کمیسیون »منایشگاه-اجالس و سازمان« مترکز خود را بر برگزاری منایشگاه ها و اجالس های 
اختصاصی »اجنمن« معطوف کرده است. این منایشگاه ها و اجالس ها شامل منایشگاه دوساالنه 
بنی املللی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«،64 »اجالس بنی املللی ابزرگانی«،65 و »بندر 
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صنایع عالی«66 می شود. دو منایشگاه آخر هرساله برگزار می شوند. عالوه بر آن ها این »اجنمن« 
مهواره گروه های ختصصی متعددی را برای شرکت در منایشگاه ها، اجالس ها و کنفرانس ها در 
داخل و خارج از ترکیه اعزام می کند. »کمیسیون روابط بنی امللل« مسئولیت پذیرش گروه های 
اتجرانی خارجی، نشست های تروجيی و ابزدیدهای منایندگی سازمان های بنی املللی از دفرت مرکزی 
و شعبات »اجنمن« را دارد. این کمیسیون مهچننی وظیفه دارد ات روابط دوجانبه اب منایندگی های 
خارجی در ترکیه و نیز سازمان های غریدولتی مستقر درون و بریون از ترکیه را اجياد کند و آن ها 
را تداوم ببخشید. ارتباط اب وزارختانه های ترکیه خصوصاً وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه از 
دیگر وظائف این کمیسیون است. مهچننی یکی از مهم ترین زمینه های فعالیت این کمیسیون 
هتیه گزارش هایی درابره وضعیت اقتصادی کشورهای خمتلف است. عالوه بر این گزارش ها، این 
کمیسیون پژوهش هایی درابره ابزارهای جدید هتیه می کند و آن را در اختیار اعضای خود قرار 
می دهد. مهچننی کتابچه هایی درابره جتارت بنی املللی و پروژه های جدید می نویسد و به این وسیله 

به اعضای خود برای ورود و دوام حضور در این ابزارها مشاوره ارائه می دهد. 
و  اسالمی  مناسک  و  ارزش ها  برخی  از  اقتصادی خود  فعالیت های  در جراین  »اجنمن«  این 
و  از مذاکرات  مثال، مشار زایدی  به عنوان  استفاده می کند.  افزایش هبره وری خود  برای  سنتی 
گفتگوهای کاری بنی اعضا در جراین مناسبت های اسالمی مانند تعطیالت مذهبی و عیدها 
برانمه های  مراسم،  و  روزها  این  پتانسیل های  از  آگاهی  اب  نیز  »اجنمن«  این  می گردد.  برگزار 
زایدی را تدارک می بیند ات اعضا را در کنار هم بنشاند و زمینه دیدارهای منظم چهره به چهره 
و گفتگوهای غریرمسی میان آن ها را فراهم بیاورد.67 این ابورهای مذهبی مهچننی ابعث افزایش 

اعتماد میان اعضا و انسجام میان ایشان می شود.68

مدیرعامل این »اجنمن« أتکید کرده است که اسالم ارزش هایی »خانوادگی و اجتماعی و هویت 
ملی« را برای این »اجنمن« فراهم آورده است.69 این »اجنمن« نیز أتکید زایدی نیز به برخی 
مسائل اخالقی-متعالی دارد؛ چنان که به عنوان منونه از »اخالق عالی  ، تکنولوژی عالی«70 سخن 
می گوید که نشان از تالش برای افزودن عنصری اخالقی به تکنولوژی دارد. این »اجنمن« مهچننی 
برانمه های زایدی برای آموزش اعضای خود دارد. این آموزش ها از برگزاری کالس های زابن های 
خارجی ات دوره های ختصصی جتارت و ابزارایبی را شامل می شود.71 فعالیت های مجعی و تعریف 
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ابزی  به صورت برد-برد یکی از اسرتاتژی های مهم این »اجنمن« بوده است. یکی از شعارهای 
مهم این اجنمن »امهیت رشد مجعی« بوده و مسئولنی آن ابرها أتکید کرده اند که »هر چه بیشرت 

ما رشد کنیم ، ترکیه رشد می کند و هر چه بیشرت ترکیه رشد کند، ما رشد می کنیم«.72

در اپاین ابید به این نکته اشاره کرد که جنبش اسالمی ترکیه در عرصه های اقتصادی و سیاسی 
در اسرتاتژی  ارتباط اقتصادی ترکیه اب کشورهای مهسایه اب یکدیگر تالقی پیدا می کنند. لذا ترکیه 
أتکید زایدی برای مهکاری اب خبش خصوصی کشورهای مهسایه خود دارد.73 این زمینه یکی از 
مهم ترین هم افزائی های دولت اسالم گرای »حزب عدالت و توسعه« اب »اجنمن اتجران و صاحبان 
صنایع مستقل« است و در این دولت مهاهنگی کاملی میان هنادهای اقتصادی دولتی در سطح 
بنی املللی اب اعضای این هناد وجود داشته است.74 به این ترتیب می بینیم که جنبش اقتصادی و 
سیاسی اسالم گرااین ترکیه، در خارج از کشور و در عرصه اقتصادی، نوعی مهگرایی را جتربه کرده 
که از یک سو چندوجهی است )سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ...( و از سوی دیگر هر یک 

از وجوه آن دیگری را تقویت می کند. 

نتیجه گریی

»اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« برای تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی ترکیه هنوز 
راه زایدی در پیش دارد. به عبارت دیگر،  هنوز فاصله میان این »اجنمن« و »اجنمن صاحبان صنایع 
و اتجران ترک« که صبغه ای سکوالر دارد بسیار است. ابوجوداینکه اعضای این »اجنمن« از 
»اجنمن صاحبان صنایع و اتجران ترک« بیشرت است، اما میزان سرمایه اعضای این »اجنمن« 
به صورت حمسوسی از آن ها کمرت است. اباین وجود قدرت و نفوذ »اجنمن اتجران و صاحبان 
صنایع مستقل« در حال افزایش است. به این ترتیب که حجم تبادالت اقتصادی »اجنمن اتجران و 
صاحبان صنایع مستقل« اب طرف های خارجی در سال 2009 ، به دو میلیارد دالر ابلغ شده75 
و توانسته اند ات 20 درصد تولیدات انخالص ملی ترکیه در سال 2014 را به خود اختصاص 
دهند.76 درحالی که در سال 1990 تنها 8 کارخانه-شرکت از 500 کارخانه-شرکت بزرگ 
به 31 کارخانه-شرکت رسیده  این تعداد در سال 2009  این »اجنمن« بودند،  ترکیه عضو 

است.77
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اما نباید از نظر دور داشت که در »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« میانگنی سنی 
اعضا جوان تر و اساساً متعلق به نسل جدید کشور ترکیه  است. نسلی که بسیار ابانگیزه، منضبط 
و هدفمند عمل می کند. از سوی دیگر، قدرت سیاسی اتکنون در اختیار نزدیکان این گروه در 
قالب »حزب عدالت و توسعه« بوده و به نظر می رسد که در سال های آینده نیز این امر ادامه 
داشته ابشد. مهچننی نباید از نظر دور داشت که »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 
دارای برانمه های فرهنگی – مذهبی متعدد در سطح کشور است. به عبارت دیگر،  اگرچه این 
»اجنمن« اتکنون نتوانسته از رقیب سکوالر خود در سطح اقتصادی پیشی بگرید اما توانسته 
شتاب بیشرتی از آن از حیث رشد و جذب اعضا داشته ابشد و مهچننی فعالیت های فرهنگی 
– مذهبی را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب موفق شده نسلی دارای هویت اسالمی، 
اعتمادبه نفس، آگاهی گروهی و اجتماعی را به وجود بیاورد. از این حیث، آینده این »اجنمن« 
نسبت به نسل بعدی شهروندان ترکیه ای به نسبت دیگر منونه های سکوالر در این کشور روشن تر 
منشأشان  اجياد کند که  ترکیه  در  را  اجتماعی جدیدی  موفق شده طبقه    این »اجنمن«  است. 
شهرهای کوچک آانتولی  است. البته بسیاری از اعضای این نسل به سبب افزایش ثروتشان 
مهچون  بزرگی کشور  شهرهای  در  هم اکنون  آانتولی،  شهرهای  اب  خود  ارتباطات  دوام  ضمن 
استانبول، آنکارا و ازمری ساکن شده و در حقیقت این ابر این شهرها را »آانتولیزه« کرده اند. 
به این ترتیب ارزش های مذهبی و سنتی این افراد نیز وارد شهرهای بزرگ شده و چهره های این 
شهرها را در موارد بسیار دگرگون ساخته است؛ امری که ات حدی زندگی را برای افراد غریمذهبی 
دشوار کرده و شرایطی را پدید آورده که پروفسور شریف ماردین از آن به »فشار حمله ای« نسبت 

به افراد غریمذهبی تعبری کرده  است.78 
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لوگوی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«

لوگوی شاخه جواانن »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«
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عبدالرمحن کاآن دبری کل فعلی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل«

رجب طیب اردوغان در آینی افتتاح شانزدمهنی منایشگاه »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع 
مستقل«

رجب طیب اردوغان در ابزدید از یکی از منایشگاه های »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع 
مستقل«
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افتتاحیه هفدمهنی منایشگاه »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« ترکیه 

افتتاحیه 
بیستمنی »اجالس بنی املللی کار« برگزارشده توسط »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« 

در شهر استانبول 
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نشست »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« اب رجب طیب اردوغان 

نشست علما امت اسالم برگزارشده توسط »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« در 
استانبول ترکیه 
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یکی از نشست های شاخه جواانن »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« برای بررسی و 
حتلیل مسائل اقتصادی و سیاسی عراق

نشست های »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« اب اقلیم کردستان عراق برای افزایش 
روابط اقتصادی 
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سفر هیئت منایندگی »اجنمن اتجران و صاحبان صنایع مستقل« به کردستان عراق برای افزایش 
روابط اقتصادی
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