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Abstract 
Gaining power by the Justice and Development Party with a democratic and 

pragmatic face was a new voice in Turkey's political environment which managed to 
reflect and represent the real issues of the society and be popular with the public. 
However, since 2013, the ruling Justice and Development Party has transformed from 
a popular quasi-democratic political party to an exclusionary populist party; In a way 
that most theorists of populism, many analysts of Turkish issues, as well as writers of 
prominent news media such as Guardian, Bloomberg, New York Times and Foreign 
Policy, called Erdogan and his party "populist". Accordingly, the current research, by 
using the theoretical framework of populism, especially the ideas of people like Kurt 
Wieland, Robert Barr, Kenneth Roberts, and Pappas, in the form of "populism as a 
political strategy", tries to answer this main question that what the causes of Erdogan 
and the Justice and Development Party's tendency towards populism were in the last 
decade; And how did Erdoğan utilize populism to achieve his desired goals? The 
findings show that, in the last decade, relying on populist tools and positions such as 
the foreign status of political actors, anti-establishment attraction, personal ties, 
unorganized mobilization, etc., Erdogan has artistically used populism as a "political 
project to build and maintain power" for himself and his party. The research approach 
is political sociology, qualitative research method, causal explanation type and data 
collection method, library, and also using virtual resources. 
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 »استراتژي سیاسی«اردوغانیسم؛ پوپولیسم به مثابه 

 04/03/1401تاریخ دریافت:  *1 سمیعی اصفهانیعلیرضا 
 26/07/1401تاریخ پذیرش:  2 سارا فرحمند

 چکیده
گرا در فضـاي سیاسـی ترکیـه    اي دموکراتیک و عملدستیابی حزب عدالت و توسعه به قدرت با چهره

و نماینـدگی کـرده و مـورد    صداي جدیدي بود که موفق شد مسائل واقعی جامعه را در خود منعکس 
حزب  کیحزب حاکم عدالت و توسعه از میالدي  2013اقبال عمومی واقع شود. با این حال، از سال 

تبدیل شد، بـه نحـوي کـه اغلـب     طردکننده،  یستیحزب پوپول کیبه  ی شبه دموکراتیک محبوباسیس
 خبـري  هـاي رسانه نویسندگان گران مسائل ترکیه و همچنینپردازان پوپولیسم، بسیاري از تحلیلنظریه

 »پوپولیسـت «و حزب او را  اردوغان پالیسی، فارین و تایمز نیویورك بلومبرگ، مانند گاردین، برجسته
گیري از چارچوب نظـري پوپولیسـم، بـویژه    کوشد تا با بهرهرو میوصف، پژوهش پیشبا این .نامیدند

پوپولیسـم بـه مثابـه    «و پاپـاس، در قالـب    رابرتـز  کنت بار، رابرت ویلند، نظریات کسانی چون کورت
به این پرسش اصلی پاسخ دهد که در یک دهه اخیر علل گرایش اردوغان و حـزب  » استراتژي سیاسی

عدالت و توسعه به پوپولیسم چه بوده است و اردوغان چگونه از پوپولیسم در راستاي تـامین اهـداف   
دهد اردوغان در یک دهه گذشته با تکیـه  ن میهاي پژوهش نشامورد نظر خود بهره جسته است؟ یافته

 تشـکیالت،  ضـد  سیاسـی، جاذبـه   بازیگر خارجی هاي پوپولیستی مانند؛ وضعیتبر ابزارها و موقعیت
 و بـراي سـاخت   اي سیاسـی پـروژه « مثابـه  به نایافته و... از پوپولیسمسازمان شخصی، بسیج پیوندهاي

شناسـی  بهره گرفته است. رویکـرد پـژوهش، جامعـه   اي خود و حزبش به طرز هنرمندانه» قدرت حفظ
اي و همچنـین  هـا، کتابخانـه  سیاسی، روش پژوهش کیفی، از نوع تبیین علـی و روش گـردآوري داده  

 .گیري از منابع فضاي مجازي استبهره
  

 .حزب عدالت و توسعه، اردوغان، پوپولیسم، استراتژي سیاسی، بسیج سیاسی واژگان کلیدي:
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 مقدمه

 رهبري رجـب طیـب   گراي عدالت و توسعه بهحزب اسالم 2002انتخابات پارلمانی نوامبر  در پی
تنهـایی دولـت    سـکوالر بـه   در یک نظـام سیاسـی  توانست  ،با کسب آراء الزم ل،هللا گُاو عبداردوغان 
حـزب   ایـن  .تحول جدیـدي را در ترکیـه ایجـاد نمایـد     داده و با آغاز فرایند جامع اصالحاتتشکیل 
خـود  کـار   دسـتور کشور در و خارجی  هاي سنجیده و روشمندي را براي بهبود اوضاع داخلیسیاست
سیاسی، اقتصـادي،   ها تحوالت مثبت و بنیادینی در ساختارهايطوري که در پرتو اجراي آنبه قرارداد،

دست گـرفتن قـدرت،   به پس از . حزب عدالت و توسعه، داجتماعی و فرهنگی این کشور به وجود آم
 2001 -2002با محوریت سیاست پولی را در پاسخ به بحران اقتصـادي   اجراي برنامه تثبیت اقتصادي
سـال   ی ازعنـ ی زمامـداري اردوغـان،  ج سال اول ندر پ قرارداد به نحوي کهدر دستور کار دولت جدید 

گرایانـه  هاي اصـالح سیاست . روشن است کهپایداري را تجربه کردترکیه رشد ، اقتصاد 2002- 2007
هاي وق اقلیتقبر رعایت ح تأکیدها، وق بشر، حذف اعدام از مجازاتقرعایت حمبنی بر حزب حاکم 

شوراي  هاي اجرایی از جمله دبیرنصبها در مش نظامیقداد و نعیض، کاهش تعی، رفع تبنو دی قومی
در را کـه ایـن برداشـت    چـرا   دانست، نترین علل پیروزي مجدد آیکی از مهمرا باید  ...ویت ملی نام

زمینـه   درا هسـتند.  گرنه افرادي دموکرات و قانوعکه حزب عدالت و توسوجود آورد  بهها ترك ذهن
ـ   مـوفقی داشـته  عملکـرد   هعسیاست خارجی نیز حزب عدالت و توسـ  خصـوص در بحـث   ه اسـت، ب

تاریخ مشخصی بـراي شـروع مـذاکرات الحـاق بـه       فتنپایی، با گرارو حمایت از عضویت در اتحادیه
 رد.باز هم به افزایش محبوبیت این حزب در افکار عمومی کمک ک اتحادیه اروپایی،

جمهـوري ترکیـه، از شخصـیت    بـه بعـد، رئـیس    2013ویژه از سال با این حال پس از یک دهه به
هاي پوپولیسم جهان (که  گرا در مرکز دادهستترین رهبر را طلب و محتاط به پوپولیستسیاسی اصالح

کنـد) بـدل    تن از رهبران اروپا و آمریکا ردگیري می 140هاي  سطح گفتمان پوپولیستی را در سخنرانی
 را گزارشـی  1پروفسـور هـاوکینز   تحـت نظـارت  » تیم پوپولیسم«نام  از پژوهشگران به گردید. گروهی

شده  بنديطبقه »پوپولیست« عنوان به 2 از 1.5 نمره با اردوغان آن، اساس کرد که بر تهیه گاردین براي
 از کورئـا  رافائـل  اکوادور، از مادورو و چاوز مانند مدارانی سیاست در کنار را نمرات باالترین او. است

 بسیار« شاخص با التین غیرآمریکایی رهبر تنها او که است جالب. داشت بولیوي از مورالس و اکوادور

 ........................................................................................................................  
1 . Hawkins 
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 تـا  کـرد  منتشـر  او گزارش مستقلی نیز از گاردین. داشت قرار 2 تا 1.5 محدوده در که بود »پوپولیستی
 هـاي داده اسـاس  بـر . دهد نشان را او هاي پوپولیستی در دوره زمامداريسیاست توسعه زمانی جدول

 نمـره ) 2003-2007 دوره بـراي ( رسـید  قـدرت  به اردوغان که زمانی پوپولیسم، تیم توسط شده ارائه
 دهـد، بـا  مـی  قـرار  شیراك ژاك بلر و تونی با یکسان رتبه در را او که بود 0.1 پایین یعنی او پوپولیسم

 سیلویو کنار در و کرد دریافت را 0.9 نمره اردوغان ،2007 تا 2014 بین هاي سال بعدي، دوره به رفتن
 نمره ،2014 و 2018 هاي سال بین دوره آخرین در و شد بندي طبقه »پوپولیست حدي تا« برلوسکونی،

حـال ایـن پرسـش اساسـی      .)Lewis, & et.al, 2019،1 ن.ك نمـودار ( رسید 1.5 به اردوغان پوپولیسم
هاي پوپولیستی گردد که چرا اردوغان و حزب عدالت و توسعه، در یک دهه اخیر به سیاستمطرح می

در  د بهره جسـته اسـت؟  گرایش پیدا کرد و چگونه از پوپولیسم در راستاي حفظ و افزایش قدرت خو
با توجه  2013رسد اردوغان پس از سال پاسخ، این فرضیه به آزمون گذاشته خواهد شد که به نظر می

، 2015، نتـایج ضـعیف انتخابـات پارلمـانی سـال      2013به رویدادهایی مانند اعتراضات پـارك گـزي   
د فزاینـده ناشـی از الیگارشـی    ، تضعیف روند الحاق به اتحادیه اروپا، تهدی2016کودتاي نافرجام سال 

هاي پوپولیسـتی بـه   ها) و... ناگزیر از سیاستهاي وابسته به آنارتش، قوه قضاییه، رسانه( دولت عمیق
 براي حفظ و تقویت قدرت خود بهره گرفته است.» استراتژي سیاسی«مثابه نوعی 

 

 مبانی نظري -الف

به معناي توده مردم یا عامـه   1س یا پاپیوالریسشناسی، پوپولیسم از واژه التین پاپیولاز حیث ریشه
هاي بسیاري در مورد پوپولیسم صورت گرفتـه  شناسی، اگرچه پژوهشگرفته شده است از منظر مفهوم

براي نمونـه  (این مفهوم است » مبهم بودن«ها بر ید آنتأکها است، با این حال ویژگی بارز این پژوهش
 Canovan, 1981: 3 ،Krastev, 2008: 22-23،Laclau, 1977: 143،Taggart 2000: 18،Mudde ن.ك؛

& Kaltwaser, 2017: 2 ،Arato,2013:135, De La Torre, 1992: 412 Weyland, 2001: 1 

Herkman,2017: 470.( اسـت  پوپولیسم بعدي چند ماهیت به علت مفهوم این پیرامون ابهام واقع، در .
یـا   عمـل  ایدئولوژي و همچنین یک جنبش، یک یک« بهان زم هم طور به است ممکن پوپولیسم مفهوم

 ........................................................................................................................  
1 . Popularis, Populus 
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تـوان گفـت؛   . با این حال در یک تعریف کلی می(Laclau, 2005: 32) داشته باشد اشاره »رویه سیاسی
ایده اصلی آن، بر ادعاي نمایندگی و یا عمل بـه نـام   که  اي استهاي تودهشکلی از سیاستپوپولیسم 

هـاي  ها و مخالفت با نخبگان، افراد ممتـاز یـا گـروه   توده اکثریت یا مردم عادي یا عوام، همچونمردم 
 (Smelser & Baltes, 2001:118). استتشکیالت مستقر و یا بلوك قدرت استوار  داراي منافع خاص،

 ،خـواه ایـن دیگـري   » دیگـري «) تخاصـم بـین مـردم و    2ید بر مردم تأک) 1یی مانند؛ ها مؤلفههمچنین 
) اراده عمومی، از اصول و عقایـد بنیـادین پوپولیسـم بـه     3نخبگان حاکم باشد یا بیگانگان یا سایرین و

 ). 7: 1398(سمیعی اصفهانی،  آید شمار می
از حیث نظري نیز رویکردهاي مختلفی براي بررسی و تبیـین پوپولیسـم عرضـه شـده اسـت کـه       

) 3و  2) پوپولیسم به منزله سبک یـا الگـوي گفتمـانی   2 1) پوپولیسم به مثابه ایدئولوژي1از:  اند عبارت
. )66 -70: 1398(شکلی از بسیج سیاسی). (ن.ك؛ سـمیعی اصـفهانی،   3پوپولیسم به مثابه استراتژي سیاسی

 ,Mudde, 2004:541-63; Stanley, 2008: 95-110; Hawkins) پردازانـه  ایـده  رویکـرد  کـه  حـالی  در

هـا را  این ایده و تکیه پوپولیست بازیگران از سوي شده هاي بیانها، تصورات و ذهنیت بر ایده  (2018
 بـراي  سیاسی منطقی بلکه نیست، جنبش نوعی رویکرد گفتمانی معتقد است؛ پوپولیسم کند، می تحلیل
بـه طـور کلـی     اسـت.  شده شناسایی »دیگري« یک مقابل در اجتماعی هايخواسته سازيیکسان ایجاد

دانـد  اي براي برساختن امر سیاسی مـی و شیوه »سیاسی فضاي سازيساده« نوعیپوپولیسم را  4الکالئو
(Laclau, 2005, xi). استراتژیک یا استراتژي سیاسی  رویکرد از سوي دیگر، دغدغه عمده)Weyland, 

2001; Barr 2009 (متمـایز  اسـت. جنبـه   پوپولیسـتی  هـا یـا احـزاب   از سوي شخصیت قدرت تمرکز 
در  »قـدرت  حفظ و ساخت سیاسی پروژه« یک عنوان به را پوپولیسم که است ینا استراتژیک رویکرد
سیاسـی   منظر از پوپولیسم را محققان، از برخی شودمی باعث امر این (Barr, 2009, 40).گیرد نظر می

 رویکـرد  برجسـته  نظـران ها مورد مطالعه و بررسی قرار دهنـد. صـاحب  کنش کارگزار و بر تمرکز با و
 امـا  یکسـان،  را پوپولیسـم  جـوهره  کـه  هسـتند  7رابرتز کنت و 6بار رابرت ،5ویلند کورت استراتژیک؛

 نظـران بـر ایـن باورنـد کـه پوپولیسـم      ایـن صـاحب   .اسـت  متفـاوت  ها اندکی با یکـدیگر آن تعاریف

 ........................................................................................................................  
1 . Ideational approach 
2 . Discu mrsive style 
3 . Political strategy 
4 . Laclau 
5 . Kurt Weyland 
6 . Robert Bar 
7 . Kenneth Roberts 
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مؤلفـه   سـه  بـا  سیاسـی  استراتژي را پوپولیسم است. ویلند، »حمایت اجتماعی بسیج سازوکاري براي«
 رهبـر  )2شـود، می متوسل پیروان از ناهمگن هايتوده به شخصی رهبر ) یک1 کند؛می تعریفبنیادین 

 بـا  شخصـی  سیاسی در قالـب ابزارهـاي   یده سازمان) 3 و دهدمی انجام مستقیم ايشیوه به را کار این
 کـه  کنـد  مـی  ادعـا  رابـرت بـار،  ). Weyland, 1996:3-31( گیردصورت می سازينهادینه پایین سطوح

 2تشـکیالت  ضـد  جـذابیت  و 1پرسـی  همه سیاسی، پیوندهاي مغرور یا بیگانه یک از ترکیبی پوپولیسم
 در کـه  شود می گرفته نظر در 3انتخاباتی پیوندهاي از افراطی شکل عنوان به پرسی همه پیوندهاي است

 چنـین . کنـد  مـی  هـا حمایـت  آن یکـی  از سیاسـی  رهبـري  که گزینه روبرو هستند دو با شهروندان آن
). (Barr 2009, 2017 اسـت  رهبـر  از مردمـی  نشان دهنده حمایـت  به شیوه غیرمستقیم هایی پرسی همه

روشـی اسـت در دسـتان رهبـران     » پوپولیسـم بـه مثابـه اسـتراتژي    «نیـز معتقدنـد؛    5و پاپاس 4کریسی
 ).Kriesi & Pappas, 2015: 12کاریزماتیک براي به چنگ آوردن قدرت (

 گفتمــان از کاریزماتیــک رهبــر آن در کــه نامــدمــی سیاســت از الگــویی راپوپولیســم  6مایورگــا
 دسـت  به را انتخاباتی حمایت آن طریق از که کندمی برداريبهره محرومان و فقرا از دفاع ایدئولوژیک

بخشـد  مـی  مشـروعیت  را قـدرت  اعمـال  و قـدرت  کسـب  براي تالش دموکراتیک طور به و آوردمی
Mayorga, 2006: 135)(  کـه  شخصـی  رهبـران  توسط هاتوده سیاسی بسیج« عنوان به را آن 7رابرتز و 

 کـه  طـور همـان  یـا ).  (Roberts, 2006: 127-148کندمی تعریف »کشندمی چالش به را مستقر نخبگان
 ). در (Pappas, 2012:2اسـت  »اسـتراتژیک  قدرت بازي« یک پوپولیسم کند،می بیان اختصار به پاپاس
 از جمعـی  اقـدام  و مـردم  به رتوریک قوي  توسل بر مبتنی سیاسی بسیج« را پوپولیسم 8دالتوره مقابل،
 تعریـف  سیاسـی  اسـتراتژي  یـک  عنوان به را آن . او)(DelaTorre, 2000: 4 داند می »رهبر یک جانب

 مسـتقیم،  حمایت اساس بر دولتی قدرت مجدد اعمال دنبال به شخصی رهبران آن طریق از که کندمی
نیـز   9رِزنیـک  .هسـتند  نیافتـه سـازمان عمدتاً  پیروان از زیادي تعداد سوي از غیرنهادینه و واسطه بدون

و  »خاص حزب یک از حمایت براي دهندگان يرأ بسیج هدف با انتخاباتی راهبرد نوعی« را پوپولیسم
 ........................................................................................................................  

1 . Plebiscitarian linkages 
2 . Anti-establishment appeals 
3 . Electoral linkages 
4 . Chris 
5 . Papas 
6 . Mayorga 
7 . Roberts 
8 . Delatore 
9 . Reznik 
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 از انبـوهی  بـا  واسـطه  بدون پیوندهاي است که کاریزماتیک رهبر یک بر متکی« که استراتژي همچنین
 ).(Resnick, 2015:317 »کند می تقویت را شده رانده حاشیه به و یافته سازمان هاي دهنده تشکیل

، »پوپولیسم به مثابـه اسـتراتژي سیاسـی   «پردازان معتقد به هاي نظریهرفته، با بررسی دیدگاههمروي
 پوپولیسـم،  تژیکهدف اسـترا ) 1توان به شرح زیر خالصه نمود: ي بنیادین این رویکرد را میها مؤلفه

 جاذبـه ) 3سیاسی(ظهور رهبر پوپولیستی بیرون از نظـام سیاسـی مسـتقر)     بازیگر خارجی وضعیت) 2
نیافتـه. بـا ایـن    سـازمان  بسیج) 5 شخصی و رهبري پرسی یامبتنی بر همه پیوندهاي) 4 تشکیالت ضد

 پوپولیسـم  درك بـا » استراتژي سیاسی«رویکرد  رسدبه نظر میشرح و توضیح و از منظر این پژوهش، 
در زمینـه بررسـی   هـا در جهـت تحکـیم و حفـظ قـدرت،      توده حمایت بسیج براي راهبردي عنوان به

 مزیـت   تر باشد. افزون بر این،تی دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه مناسبپوپولیسهاي سیاست
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تی دولت اردوغان و حزب پوپولیسهاي الگوي مفهومی پژوهش؛ کاربست و تبیین سیاست -1نمودار شماره 
 تاکنون) 2014عدالت و توسعه (

 )نگارندگان(منبع: 

پوپولیسم به مثابه 
 استراتژي سیاسی

هاي بنیادین ه(مولف
ویلند، بر پایه نظریه 

 دالتوره بار، رابرتز
 و...)

 بازیگر خارجی وضعیت
سیاسی(ظهور رهبر پوپولیستی 
 بیرون از نظام سیاسی مستقر) 

 تشکیالت ضد جاذبه

مبتنی بر همه  پیوندهاي
 شخصی رهبري پرسی یا

  نیافتهسازمان بسیج

 هدف استراتژیک
   پوپولیسم

 حمایت بسیج
ها؛ حفظ و توده

 تحکیم قدرت
رژیم 

 پوپولیستی 
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بـین   کـه  معنـا  ایـن  بـه . اسـت  شدن آنعملیاتیمیزان باالي  سیاسی، استراتژي مثابه به دیگر پوپولیسم
 کنند، ارزیابی ها آن با را تجربی واقعیت توانند می ناظران که هایی شاخص و آن کننده تعیین هاي ویژگی
گـردد بـا   در ادامه تـالش مـی  . ندارند را مزیت این دیگر هايرویکرد دارد، وجود روشنی نظري رابطه

 2014یـژه از سـال   و بـه هـاي پوپولیسـتی دولـت اردوغـان     سیاستگانه فوق، هاي پنجتکیه بر شاخص
 مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. راسو  ینامیالدي به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2019ترین رهبران پوپولیست جهان بر پایه گزارش گاردین در سال . میانگین امتیاز برجسته1شکل شماره
 )1.5میالدي (اردوغان 

(Source: lewis et.al, 2019)1 

 ........................................................................................................................  
 کـه  میزانـی  رهبـر جهـان، برپایـه    140 »پوپولیسـم  امتیـاز «مـیالدي، میـانگین   2019پایه گـزارش گـاردین در سـال    بر .  1

 در را رهبـران  پوپولیسـتی  گفتمـان  گزارش، ارزیابی شده است. این پوپولیست بوده هايایده ها دربردارندههاي آن سخنرانی
گیرد. در این مقیـاس، اردوغـان بـا امتیـاز     می بر در را پوپولیستی ربسیا تا غیرپوپولیستی از که کرده بنديدرجه 2-0 مقیاس

 قرار گرفته است.» بسیار پوپولیست«در محدوه  2تا  1.5بین 
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حزب عدالت و توسعه تحت حاکمیت » استراتژي سیاسی«بحث و تحلیل؛  -ب

 اردوغان  

هـاي نظـري اسـتخراج     ها و مستندات عینی، مؤلفهگیري از دادهدر ادامه تالش خواهیم کرد با بهره
 وضـعیت  پوپولیسـم،  هـدف اسـتراتژیک   شده از رویکرد پوپولیسم به مثابه اسـتراتژي سیاسـی یعنـی؛   

 تشـکیالت،  ضـد  سیاسی(ظهور رهبر پوپولیستی بیرون از نظام سیاسی مسـتقر، جاذبـه   بازیگر خارجی
هـاي  نیافتـه را در مـورد سیاسـت   سـازمان  بسـیج  شخصـی و  رهبـري  پرسی یامبتنی بر همه پیوندهاي

 هیم:به این سو را مورد بررسی و آزمون قرار د 2013هاي پوپولیستی دولت اردوغان در بازه زمانی سال

    مهدف استراتژیک پوپولیس -1

 به این سو)، اردوغان از پوپولیسم به مثابه ابزاري بـراي  2013رسد طی یک دهه گذشته(به نظر می
ها، بهره گرفته است، چـرا  سیاسی توده کسب حمایت و و افزایش قدرت هدف اصلی خود یعنی حفظ

در  وقفـه  بـدون  و متـوالی  هـاي  پیـروزي  اب پیش از آن سال دوازده در حزب عدالت و توسعه و که او
 بـه  نیـازي  هـا اردوغـان  طی این سـال  بنابراین،. راندندهاي انتخاباتی پیاپی، به راحتی فرمان میرقابت
حکمرانـی وي بـا    2013نداشـت، بـا ایـن حـال از سـال       پوپولیسـم  طریـق  از سیاسـی  قـدرت  کسب
گیـري از  همین امر او را به سمت بهـره  رسدهاي بزرگ داخلی و خارجی روبرو شد، به نظر می چالش

   پردازیم. ها مییک استراتژي پوپولیستی براي حفظ قدرت خود سوق دهد، در ادامه به بررسی این چالش

 اعتراضات پارك گزي -1-1

استانبول در برابـر توسـعه    يمحافظت از پارك گز يبرا اعتراضاتی محدود 2013در اواخر ماه مه 
پیوستن معترضان سکوالر و لیبرال که از این مناقشه به عنـوان راهـی بـراي بیـان     و با  آغاز شد يتجار

کردنـد  هاي خود علیه روند اقتـدارگرایی و هژمـونی حـزب عـدالت و توسـعه اسـتفاده مـی       نارضایتی
المللی هاي بینتري یافت و سبب برخورد دولت با آنان شد. این حوادث واکنشاعتراضات ابعاد وسیع

هــاي اردوغــان   پی داشت. کشـورهاي غربی و اتحادیه اروپا انتقادهایی را علیــه سیاســت  را نیز در 
یئتـی از  همطـرح کردنـد و بـه سرکوب معترضان توسط دولت ترکیه ایراد گرفتند. در این راستا سـفر  

 .)Baykal,2013: 5(ریزي شده بود لغوشد اتحادیه اروپا به ریاست آلمان بـه ترکیـه کـه از قبل برنامه
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هـا،  از همـان ابتـدا نسـبت بـه معترضـین و شـعارهاي آن       ترکیهوزیر  رجب طیب اردوغان نخست
د و نشـینی کنـ  موضعی سلبی داشت و حتی حاضر نشد از اقدام خود در راستاي تخریب پـارك عقـب  

هـاي گسـترده دانسـته و     علیه معترضین تظاهرات ضد دولتی را شورش» توطئه«صرفاً با تکیه بر نظریه 
را مـتهم بـه ایجـاد نـاامنی در      1داراوغلـو خواه خلق به رهبري کمال قلـیچ حزب رقیب یعنی جمهوري

ان بـه جـاي   رو، اردوغ یناها خواند. از  کشور کرده و معترضان را مشتی غارتگر و همدست تروریست
هاي مردم پایان دهد با تحلیل غیرواقعی و ها و دغدغهاینکه از طریق فرایندهاي دموکراتیک، به نگرانی

اي خواستار احتـرام  ثمر در پاسخ به این تظاهرات با تظاهرات گسترده به عنوان نمایش حمایت تودهبی
ادیـده گرفـت بلکـه بـا در نظـر گـرفتن       شد. در واقع اردوغان نه تنها نگرانی مردم را ن» اراده ملت«به 

دموکراسی در مفهوم اکثریتی نیمی از جمعیتی که از وي حمایت کرده بودند (مردم اصیل یعنی کسانی 
کردنـد) را در برابـر نیمـه دیگر(انبـوهی از غـارتگرانی کـه       ي ابراز مـی رأکه خود را از طریق صندوق 

جبهه بـزرگ سیاسـی بـه     عمالًته باشند) قرار داد و توانستند هیچ ادعایی با ماهیت دموکراتیک داش نمی
 ).80:  1395خلج منفرد،)؛ ( 79: 1396اسپوزیتو و دیگران، وجود آورد (

  اهللا گولنفتح جنبشتقابل و جدال با -2-1

دسـامبر علیـه    17و  25دومین چالش بزرگی که اردوغان با آن روبرو شد، تحقیقـات اخـتالس در   
بـود. افسـرانی    2013ولتی و همچنین اعضاي برجسته حزبش در پایان سال خانواده و برخی مقامات د

اند که به که به طور مخفیانه به جنبش گولن تعلق داشتند، ظاهراً تحقیقات مربوط به فساد را انجام داده
ه از تجار، مقامات رسمی دولت و فرزنـدان برخی از وزراي نفر 47یک گروه  2013تبع آن در دسامبر 

ترتیـب رابطـه   ب عدالت و توسعه به اتهام فساد مالی توسط پلـیس دسـتگیر شــدند. بـدین    دولت حز
به طرفـداران حـزب آشـکار گردیـد      وساز ساختگسترده خویشـاوندي و اعطاي قراردادهاي سودآور 

رو جنبش گولن به عنوان یک دشمن آشـکار جدیـد    از این ها تن از مقامات مجبور به استعفا شدند.ده
 .)Türk,2018: 161(علیه اردوغان به وجود آمد 

گونه تحقیقات بیشتري رد شد و اردوغان نه تنها درصدد مقابله با ایـن  اتهامات اختالس بدون هیچ
دد نابودي ترکیه در ص داد کهرا هدف قرار » نهضـت خدمت«اهللا گـولن و اتهامات برنیامد بلکه او فتح

هاي صوتی توسط خائنان داخلی با حمایت ایاالت متحـده بـراي   رو ادعا کرد که این فایلاز این. بودند

 ........................................................................................................................  
1 . Kamal Qelichudaraoglu 

https://peace-ipsc.org/fa/category/articles/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/
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ساخته شده است این بار ایاالت متحده آمریکا  کایبه دست نشانده آمر هیترک لیتبد سرنگونی دولت و
ســفیر   1د کـرد کـه فرانسـیس ریکاردونآشکارا بـه عنـوان حـامی و همدست معرفی شـد و اردوغـان تهدیـ

 ).(Lancaster,2014 : 1684 ؛)Türk,2018: 150-168( گرداند.آمریکـا در ترکیـه را به کشورش باز می
ها موضع سرسخت حزب عدالت و توسعه و شـخص اردوغـان را بـه    ین اساس این افشاگريا بر

به عنوان سردمدار یـک گـروه    رسماً گولن اهللافتح 2014به طوري که در دسامبر، نقطه اوج خود رساند
اسـت، معرفـی گردیــد و راه بــراي دسـتگیري و      » دولـت مـوازي  «تروریستی که درصدد ایجاد یک 

هــا بــه جــرم فعالیــت تروریسـتی بـاز شـد.        محاکمه وابستگان به او از جمله سـردبیران روزنامــه 
 ).(Özbudun,2014: 164  )؛226: 1392)؛ (یاووز، 81: 1396(اسپوزیتو و دیگران، 

 2015ناکامی در انتخابات -3-1

ژوئـن   7در ین انتخابات سراسـري ترکیـه  و پنجمدر بیست حزب عدالت و توسعه » پیروزي تلخ«
نتوانسـت وضـعیت حـزب    چالش مهم دیگري براي دولت اردوغان بود. چرا که این انتخابـات   2015

. در واقـع حـزب عـدالت و    پارلمان را مشـخص نمایـد  حاکم و آرایش احزاب براي تشکیل دولت در 
توسعه نه تنها به دو سوم آراي مورد نیاز براي تصویب طرح تغییر نظـام سیاســی ترکیــه در پارلمـان     

درصد آراي مورد نیاز براي پیشنهاد رفراندوم بـراي ایـن کـار دست نیافت، بلکه اکثریـت   60ترکیه و 
 اي از ابهام فرو رفت.نایی این حزب براي تشکیل دولت در هالهپارلمان را نیز از دست داد و توا

کرسـی   550کرسـی از   258حزب عـدالت و توسـعه بـا     ،شمارش آراء انتخابات پارلمانی ترکیه با
کرسی در رتبه  132خواه خلق با  بر اساس این گزارش، حزب جمهوري. پارلمانی در صدر قرار گرفت

کرسـی در رتبـه    79ها بـا   خلق رتبه سوم و حزب دموکراتیک کرسی در 81دوم، حزب جنبش ملی با 
کننـده در    حزب شـرکت  20حزب از  4چهارم قرار گرفت تا به این ترتیب پارلمان جدید ترکیه میزبان 

ژوئن باشد. با اعـالم نتـایج نهـایی انتخابـات پارلمـانی ترکیـه، مشـخص شـد کـه حـزب            7انتخابات 
درصـد آراء سـرانجام    11رود، موفق شد، بـا کسـب    ها به شمار میها که نماینده کُرد دموکراتیک خلق

 327 کسـب  بـا  2011موجب ورود کُردها به پارلمان شود. حزب عدالت و توسعه در انتخابـات سـال   
ناگزیر شد کاهش نزدیـک   ،2015ژوئن اما در انتخابات  بود کرده کسب را آرا درصد 50 حدود کرسی

 ).1394(فارس نیوز،  باشددرصدي اقبال عمومی را شاهد  9به 

 ........................................................................................................................  
1 . Francis Ricciardone 
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رفـت  ترکیه، انتظار می اخیر سال 13 انتخاباتهاي مکرر حزب عدالت و توسعه در نظر به پیروزي
ژوئن را نیز به نفع خود تمام کند و یا در حالت بدبینانه ایـن   7که این حزب نتیجه انتخابات پارلمانی 

اما تـالش ایـن حـزب بـراي      تشکیل دهد؛حزب بتواند با قبول مشارکت احزاب دیگر، دولت ائتالفی 
انتخابات زودهنگـام پارلمـانی ترکیـه در مـاه نـوامبر      ید و تشکیل دولت ائتالفی در ترکیه به شکست انجام

 ).86 -87: 1395منفرد، (خلج بجاي دولت ائتالفی در دستور کار حزب عدالت و توسعه قرار گرفت 2015
هـاي ایجـاد   هـا و خشـونت گیـري از نـاآرامیبـا بهـرهدر این بین اردوغان براي ماندن در قدرت 

آمیـز  هاي شدید در مناطق کردي با تشویق ضمنی حمـالت خشـونت  شده پس از انتخابات و درگیري
بـه تحریـک احساسـات ناسیونالیسـتی مـردم       حزب عدالت و توسعه علیه مخالفان خود توسط حامیان

گـذار حـزب ناسیونالیسـتی حرکـت ملـی کـه از        یـان بندر نتیجه طغـرل تـورکش فرزنـد  ؛ کهپرداخت
خود استعفا داد و به حزب عدالت و  از سمترهبران این حزب بود با اعـالم شـرایط حسـاس کشور 

بـه سـبد    »لیدولت باغچه«آراي طرفداران حزب حرکت ملی به رهبري ترتیب  بدین توسعه پیوست و
پیروز  5/49بار دیگر این حزب با کسب  2015ز پاییحزب عدالت و توسعه ریخته شد و در انتخابات 

بـا حـداقل کـاهش     2015بنابراین، شکست انتخاباتی سال   (Esen & Gümüşçü, 2016).میدان گردید
هـاي اردوغــان جهـت روي آوري بــه   از دولــت اردوغـان از دیگـر عوامــل و انگیـزه     شـدید حمایـت  

 هاي پوپولیستی بوده است. سیاست

 کودتا-4-1

ترین چالش علیه حکومت اردوغان زمانی رخ داد که گروهـی در ارتـش و    اید بزرگچهارمین و ش
ین بـر مخـالف  هاي اقتدارگرایانـه اردوغـان و فشـارهاي فـراوان     مرتبط با جنبش گولن به علت سیاست
هـاي قــدرت  ها از کانوناهللا گولن و تالش براي دور کردن آنداخلی به خصوص مقابله با جریان فتح

تحت عنوان حفاظت از دموکراسی و حقوق بشر اقدام به کودتا نموده تا قـدرت را   2016یه ژوئ 15در 
اما این کودتا دوام چندانی نیاورد و در ساعات آتی همان شب به دلیل حضور گسترده  به دست گیرند؛

ن از اي از احزاب و نظامیاها و مراکز حساس و عدم پشتیبانی بخش گستردهحامیان اردوغان در خیابان
 قیـ خود بـه صـورت زنـده از طر    انیاردوغان از حامکودتاچیان به سرانجام نرسیده و شکست خورد. 

بـه   یکودتا و دفـاع از دموکراسـ   يمقاومت در برابر تالش برا يدعوت کرد که برا میتاسیف شنیکیاپل
ــانیخ ــا باب ــدیایه ــار د ن ــدرت صــندوق گــریو ب ــک رأي ق ــل تان ــادر مقاب ــد  ه ــایش بگذارن ــه نم  ب
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)Massicard,2021.( هـاي پوپولیسـتی بـه عنـوان     گیـري از انگیـزش  ترتیب اردوغان ضمن بهـره  بدین
کـه کودتـا در    کنـد  اعالم می یوحدت گروه جادیا يبرا یراه، به عنوان ابزاري براي بسیج توده مردم

برابر همبستگی و وحدت مردم شکست خورده است. او همواره با هدف قـرار دادن دشـمنان فرضـی،    
رهبر مخالفـان را کـه در تبعیـدي خـود      اهللا گولن،هاي رهبران پوپولیستی است) فتحه یکی از حربه(ک

کنـد کـه   برد را به عنوان عامل پشت پرده کودتـا معرفـی مـی   در آمریکا بسر می 1999خواسته از سال 
مـایی  در یک گردهسعی دارد با تشکیل یک دولت موازي اردوغان را سرنگون کند. اردوغان همچنین 

اي  اتحادیه اروپا بـا هـر حیلـه   «: کنداتحادیه اروپا را هدف قرار داده عنوان می 2016در بورسا در اکتبر 
اش در این بلوك دور کند. ما به این وضعیت دیگر اجازه بقـا   کند ترکیه را از صندلی همواره تالش می

شـده ایـن اسـت کـه کودتـاي      . با این حال آنچه تاکنون مشخص )Zasztowt, 2016:8( .»نخواهیم داد
 هایی بوده است.شکست خورده، سازوکاري براي بسیج سیاسی به منظور مقابله با چنین بحران

 وضعیت اقتصاد -5-1

چرا که  آورد.به شمار  حال حاضر درترکیه  چالشترین جديتوان را میوخامت اوضاع اقتصادي 
(بانک مرکـزي   افزایش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو ،بحران اقتصادي جهانیبه واسطه عواملی چند؛ 

، سیاسـت خـارجی تهـاجمی ترکیـه     ،اجراي سیاست حمایتی دولت ترامپ نسـبت بـه دالر  و آمریکا) 
گیـري کرونـا و کـاهش ورود     همـه  ،2017در رابطه بین آمریکـا و ترکیـه در    هاي مکرربرقراري تنش

کاهش درآمد ارزي این کشور از صنعت گردشـگري،  و در نتیجه  2020گردشگران به ترکیه از ابتداي 
تـر مداخلـه شـخص رجـب طیـب اردوغـان در       بدهکاري ارزي باالي دولـت ترکیـه و از همـه مهـم    

مشـکالت   کـه  عواملی بودنـد  »نرخ بهره«بانک مرکزي و اصرار او بر پایین نگه داشتن  گذاري سیاست
طی دهه گذشته لیر (پول ملـی  د. به طوري که دنسقوط آزاد لیر را رقم ز را به وجود آورده و اقتصادي

درصد ارزش خود را در برابر دالر از دسـت داده اسـت آمارهـاي بانـک جهـانی       75ترکیه) نزدیک به 
 600هـزار و   12دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور به خاطر سقوط ارزش لیر از  نشان می

نرخ تـورم  ) 1401(رادیو نشاط،  .رسیده است 2019 هزار و صد دالر در سال 9به  2013دالر در سال 
به باالترین میزان  2022 درصدي در ژوئن 4.03درصد و ماهانه  94.19در پایتخت با افزایش ساالنه به 

در سـه سـال گذشـته و در دوران تثبیـت     معتقدنـد  ، اردوغـان منتقدان . سال گذشته رسید 24خود در 
ر شخص رجب طیب اردوغان موسوم بـه نظـام ریاسـتی، هـر     اجرایی مورد نظ -هاي نظام سیاسی پایه
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سال از میزان سطح رفاه و قدرت خرید مردم ترکیه، به شکل محسوسی کاسته شده اسـت. بـه طـوري    
میالدي، بسیاري از مردم ایـن کشـور، زیـر خـط فقـر قـرار        2022که در شرایط فعلی و در نیمه سال 

ترین دلیل بروز تورم و سقوط ارزش پول ملـی ایـن کشـور     عمده. به گفته مخالفان اردوغان، اندگرفته
هـاي پـولی و مـالی خـارج از      هـاي دولـت در امـور اقتصـادي و سیاسـت      و دخالـت  هـا  يکـار  دست

 اقتصادي هاينابسامانیطوري که این اعتقاد وجود دارد، دو سوم علت ه ، باستهاي منطقی  چارچوب
ست، گروه دیگر اما معتقدند که سیاست ها ا کاري دستو ها  این دخالت تأثیرات، ناشی از ترکیه کنونی

نظرسـنجی   .اي رجب طیب اردوغان، به این وضعیت دامن زده اسـت  خارجی ترکیه و تحرکات منطقه
سال سر کار بوده و تـا یـک سـال     19دهد که میزان مقبولیت اردوغان که  نشان میهم متروپل ریسرچ 

 2015درصد رسیده است؛ یعنـی کمتـرین میـزان از سـال      38.6 رو شود، به دیگر باید با انتخابات روبه
ها، میـزان محبوبیـت اردوغـان از سـه چهـره اصـلی کـه رقبـاي          تر آنکه در این نظرسنجی تاکنون. مهم

  (Mdeast.news, 2022).خواهند بود، هم کمتر است 2023احتمالی او در سال 

گیـري از سیاسـت   سال اخیر ترکیه، با بهره هاي اقتصادي چندواکنش به بحراناردوغان در بنابراین 
معرفی کرده و معتقد است با کاهش نرخ بهره، نرخ تـورم نیـز    »شیطان«بارها نرخ بهره را سازي، قطبی

پـی روسـاي کـل     در کاهش خواهد یافت. این نگاه اردوغان باعث شده است که عالوه بر تغییرات پـی 
رجب طیب اردوغان، در تبیـین نظـر    . گرچهتب تغییر کنندبانک مرکزي ترکیه، معاونان این نهاد نیز مر

رسـد  گیرد، ولی به نظـر مـی  خود پیرامون بهره بانکی از نص صریح قرآن کریم در حرمت ربا بهره می
در ترکیه باشد و اساس مخالفـت اردوغـان بـا     دار دیناین رویکرد بیشتر نمایشی براي جلب نظر طبقه 

هاي داغ خارجی است کـه بیشترشـان مخـالف    مبارزه با صاحبان پول بهره بانکی، نگاه اقتصادي وي و
در جدیدترین اظهارنظر خود اعالم کرد که باید با الگو گرفتن از چین بـه   . او همچنیناردوغان هستند

باید مانند چین رفتار کنیم، تولید و صادرات کـاالي ارزان راه نجـات   «سمت بهبود تولید حرکت کنیم. 
. سیاسـتی کـه از   این سخنان جدید اردوغان در توضیح سیاست اقتصادي مدنظرش است   ، »ترکیه است

مبـارزه بـا   رهـایی از وابسـتگی    در راسـتاي کند براي اقتصاد یاد می» سیاست نجات ملی«آن به عنوان 
م بـا خطـا دانسـته و    ااي القایی و تو هاي بیگانگان براي تضعیف پول ملی و ایجاد فضاي رسانه دخالت
کنـونی کشـور را بـه دوران اشـغال شـدن کشـور توسـط کشـورهاي بیگانـه در اواخـر دوران           شرایط 

بخـش   جنگ رهایی راستی بهما «. امپراتوري عثمانی و مبارزه ملی در اوایل دوران جمهوریت تشبیه کرد
ند شود ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شو دهیم. بهره بانکی باعث می اقتصادي با موفقیت ادامه می
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طور که وقتی به قدرت رسیدم، توانستم تورم دو در کاهش تورم باري دیگر کامیاب خواهیم شد همان
اي دشواري و نابسامانی تنها  دهیم و ملت خود را زیر ذره رقمی را کاهش دهم. به راه خودمان ادامه می

سـودهاي بـانکی    چه زودتر تورم کاهش یابد. علت تورم در کشـورمان  نخواهیم گذاشت. امیدوارم هر
هـا   را بـه گـردن خـارجی   اقتصـادي ایـن کشـور    اگرچه اردوغان، مشکالت ). 1400(گلکاریان، » است

 و بشردوسـت  میلیـاردر  سوروس جورج غرب، ها، صهیونیست ، سی.آي. اي،»بهره نرخ البی« همچون؛
 گـرفتن  شـکل  تعلـ  تـرین  مهم را او هاي سیاست ترکیه در بسیاري حال این با اندازد، می آنان حامیان

 .دانندمی کنونی وضعیت

 وضعیت خارجی بازیگر سیاسی -2

 نظـام  از خـارج  کـه  دانـد مـی  مـداري را سیاست "سیاسی بیگانه"که  با استناد به دیدگاه رابرت بار
دار قـدرت،  توان نسبت به شبکه ریشهاست، بنا به دالیلی اردوغان را می رسیده قدرت به مستقر حزبی

 محکـومیتش  زمـان  در که مطلبی به اغلب هم هنوز او به شمار آورد. یا بیگانه سیاسی خارجی فرد یک
 هرگـز  اردوغـان « کـه؛  بـود  شـده  ادعـا  مطلـب  ایـن  تیتر در. کندمی اشاره بود شده نوشته او مورد در

 2015 و 2019 هـاي سـال  طـی  اردوغـان  »به عنوان یک کالنتر یا کدخدا حتی شود، انتخاب تواند نمی
و  1آغاز کرد. آیتـاك  تیتر این یادآوري با را خود سخنرانی و کرد کدخداها برگزار با جلسه 50 از بیش

 خـارج  او کـه  کنندمی اشاره این به کرده و بنديطبقه مغرور فرد یک عنوان به را ، نیز اردوغان2اونیس
 ).Aytaç & Öniş, 2014:41-59( رسید قدرت به شد شناخته که حزبی از

 از خـارج  احزابـی  از اي که باید بدان توجه کرد این است که اردوغاننخستین مسئله در این راستا
 کـه حزبـی زیـر چتـر جنـبش      )3رسیده است. چرا که او در (حـزب رفـاه   قدرت به سیاسی تشکیالت

الدین اربکان کار، تحت رهبري نجممحافظه) بود، شناخته شد. این جنبش اسالمی و فوق4نگرش ملی(
و هدف  کردمیتأکید بر اصول اسالم  ی مبتنیعو اجتما يکه بر نظم اقتصادمتشکل از شش حزب بود 

هاي ها و نهادهاي اسالمی بود. غیرقانونی اعالم کردن و خاتمه دادن به فعالیت رهبران آن احیاي ارزش
پایـان میـان حامیـان    بـی گرایانـه، پـرده از فشـارهاي ناشـی از جنـگ قـدرت مسـتمر و        احزاب اسالم
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 گـرا برداشـت و در نتیجـه باعـث شـهرت اردوغـان شـد       هاي اسـالم ها و گروهسکوالریسم و جریان

)Atacan,2005: 188-194(؛ )Yavuz, 2003: 208(دولـت عمیـق  «نهادهـاي   بنابراین در مقایسـه بـا   ؛ «
 ناسیونالیسـم  و سکوالریسـم  حـامی  را خـود  و احـزاب قـدیمی کـه    قضـائیه  قوه و ترکیه مانند ارتش

 یـک  جنبش نگـرش ملـی و همچنـین حـزب عـدالت و توسـعه، نماینـده        دانند، می دولتی ایدئولوژي
یـا بـازیگر    بیگانـه  یـک  عنـوان  بـه  اردوغـان  بنديرو طبقهاز این رود.به شمار می پیرامونی ایدئولوژي

 رسد.میپذیر به نظر سیاسی خارج از نظام سیاسی مستقر یا شبکه وتویی قدرت، توجیه
اردوغـان را تـا زمـان    رخ داد،  1980سـپتامبر   12 درکودتاي نظامی کـه  مسئله بعدي این است که 

 دهـه  طـول  در به طوري که از عرصه سیاسی دور کرد 1983سال تشکیل حزب رفاه توسط اربکان در 
ـ  1994اردوغـان در مـارس    اگرچـه  نبـود.  سیاسی جامعه »اصلی جریان« از بخشی او ،1990 ب از جان

شـهردار  بـه عنـوان   حزب رفاه موفق شد در انتخابات شهرداري اسـتانبول بـه پیـروزي دسـت یابـد و      
در یک راهپیمـایی جمعـی بـه     1لپضیا گوکابه دلیل خواندن شعري از اما بعدها  کند استانبول فعالیت

نفـرت   بـه  تحریکاتهام و به دلیل  گشتخود از مناصب سیاسی محروم دلیل لحن ضد سکوالریستی 
دادگاه قانون اساسی بـه او اجـازه داد بـه    بود که  2001در ژوئیه  شد.مذهبی به مدت چهار ماه زندانی 

اگوسـت حـزب عـدالت و     14در این بین اردوغان نگرش ملـی را تـرك کـرد و در     .سیاست بازگردد
 ).1393توسعه را با گروهی از دوستان خود تأسیس کرده و ریاست آن را بر عهده گرفت (شبکه العالم، 

یسـم و  ئدار الشـاهد تقابـل و منازعـه دامنـه    هـا اسـت کـه    سـال  ترکیـه فضاي سیاسـی   از آنجا که
اند تا بـا اسـتفاده از تمـام ابزارهـاي فشـار      ها همواره تالش کردهگرایی است. در این میان الئیک اسالم

لب کرده و عرصه را گرایی سیابی را از جبهه اسالمقانونی و غیرقانونی، فرصت و امکان رشد و قدرت
از  2007در سـال   ترکیـه شـکایت دادسـتان کـل    براي نمونـه،  بر این جریان رو به توسعه تنگ سازند. 

نحالل آن به اتهام نقض اصول حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی این کشور و درخواست ا
 آخـرین  1923یسم و ضربه زدن به این اصل اساسی که بعد از روي کـار آمـدن آتـاتورك در سـال     ئال

گرایـان پرتـاب شـد تـا بلکـه بـا انحـالل ایـن حـزب          ها به اردوگاه اسالمتیري بود که از سوي الئیک
. در همان سال، ارتش با انتشار آید ودوج بهگرایی اي در جریان پرشتاب اسالمقدرتمند، کندي یا وقفه

که خطاب آن به دولت حاکم بود نسبت به هرگونه تهدید سکوالریسم و قانون اساسی ترکیه بیانیه تند 
ه و با نامزدي عبداهللا گل براي ریاست جمهوري که همسرش روسري بر سر دارد، مخالفت هشدار داد

 ........................................................................................................................  
1 . Zia Gokalp 
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بل حاکمیـت سـکوالر   میه همواره به عنوان نماد و سـ جمهور در نظام الئیک ترک سیئرکرد. از آنجا که 
  مسلمان به همراه همسر محجبـه خـود بـه کـاخ ریاسـت      جمهور رئیستصور ورود یک  ،تعریف شده

دادگـاه   رأيا اعالم ترتیب ببود. بدینجمهوري بیش از هر چیز براي سکوالرهاي ترك غیرقابل تحمل 
 گـل نـامزد   هللاعبـد  ،جمهـوري   قانون اساسی ترکیـه مبنـی بـر ابطـال اولـین دوره انتخابـات ریاسـت       

 انتخابات انصراف داد. در نامزدي از هاالئیک فشار تحت نیز گرایان اسالم
متشـکل از   بوروکراتیـک  الیگارشـی « را آن او واقعیتـی اسـت کـه    اردوغـان  اصلی تردید چالشبی

 بـراي  دانسـته و  ناسیونالیسـم  و سکوالریسـم  نگهبـان  را خواند که خودمی »و قضایی نیروهاي نظامی
 هـاي  جنبش با شدت به هابنابراین، آن دانست؛ می ضروري کرد، تأسیس آتاتورك که مدرنی جمهوري

ترتیـب بـه   بدین ).soyler,2013( )؛41: 1396بودند (زکی و همکاران،  مخالف گرا اسالم تبار با سیاسی
اي است که خارج از تشکیالت سیاسی و در مقابـل  توان گفت که اردوغان بیگانهاي میقانع کنندهطور 

 آن به قدرت رسیده است.

 گیري از جذابیت ضد تشکیالتبهره-3

پـردازان  از سـوي نظریـه   شـده  ارائـه  معیارهـاي  از دیگـر  چنانچه در بحث نظري اشاره شد یکـی 
و نهادهاي سیاسـی مسـتقر    تشکیالت ضد جذابیت از بهره جستن پوپولیسم به مثابه استراتژي سیاسی،

 قـادر  را پوپولیسـت  رهبـر  بـودن  بیگانـه  رابرت بار، به عقیده .است پوپولیست رهبر دار توسطو ریشه
هـاي اولیـه قـدرت    بهره گیرد. اردوغان نیـز در سـال   کننده قانع» استقرار ضد« هاي جاذبه از تا سازد می

 طـور  بـه  2002 سـال  انتخابـاتی  مبارزات نظام استفاده کرد و توانست در طولهاي ضد خود، از لفاظی
بـا مـردم، جامعـه را بـه دو      خـود  هاي راهپیمایی در او .شود متوسل ضد نظام اهرم جذابیت به مؤثري

اقتصادي ضـعیف   -کرد. اردوغان با اشاره به پیشینه اجتماعیانتقاد می »نخبگان«دسته تقسیم کرده و از 
 را محـروم  هاي گروه همه که بود مدعی و کرد می معرفی »پوست سیاه تُرك« ،»مردم مرد« را دخود، خو
 خواهنـد  قـدرت  به و شد خواهند پیروز مردم یا. است قوم این حکایت من کند: حکایتمی نمایندگی

 کننـد مـی  نگاه آن به تحقیر با و اندشده بیگانه آناتولی واقعیت از که سرکوبگر و مدعی اقلیت یا رسید،
 اسـت،  بـس . اسـت  مـردم  بـه  متعلـق  مـورد  ایـن  در گیريتصمیم اختیار. ماند خواهند باقی قدرت در

ترتیـب  بـدین   (Yabancı, 2016) (Taş, 2015 ) (Dinçşahin, 2012).اسـت  مـردم  بـه  متعلق حاکمیت
 خواه خلقجمهوريحزب  جمهور، رئیس ارتش، به اتهاماتی با اردوغان هاي لفاظی در ضد نظام  گفتمان
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 و عـدالت  حـزب  از نمایندگی به »مردم« مقابل در »نخبگان« از بخشی به عنوان اساسی قانون دادگاه و
 شد. غالب توسعه

نخبگان یا نهادهاي وتویی قدرت، چون دستگاه قضـایی و ارتـش    از سوي که تهدیدي به با توجه
 بـه  خـود،  جمهـوري ریاست دوره اولین بود، در بقا اردوغان اصلی شد و از آنجا که هدفمی احساس

 اتحـاد  اسـتراتژي،  ایـن  اصـلی  کـرد. هسـته   اتخـاذ  تدافعی استراتژي قدیمی، نخبگان به حمالت جاي
 تـا  دادمـی  اجازه او و به بخشیدمی مشروعیت خارج و داخل در را او که بود اتحادیه اروپا با اردوغان

 هرگونـه  برابـر  در را دولـتش  و بجنگـد  تشکیالت با پرسی همه خطرناك هاي استراتژي به توسل بدون
 اصـالحات  اروپـا،  اتحادیه حمایت رو اردوغان تحتکند. از این سپر کمالیست دولت رادیکال مداخله

 امنیت شوراي در غیرنظامی اعضاي تعداد افزایش ارتش، تضعیف باعث که کرد تصویب را اي سابقه بی
 Taspinar, 2012: 13). (شد. ساده هاي توصیه به آن تصمیمات تنزل و آن جلسات دفعات کاهش ملی،

 بـه  را مجبور داد و اردوغان دست از را خود پویایی اروپا اتحادیه به الحاق روند 2005 سال از اما
 قضـایی  هاي پرونده از اي مجموعه 2008 سال اصالحات کرد به طوري که از از بسیاري از نشینیعقب
 غیـره  و بازرگانان نگاران، روزنامه ها، دادستان قضات، بازنشسته، هاي ژنرال سابقه بی دستگیري به منجر
 علیـه  کودتـا  آن هـدف  کـه  بودنـد  1کنارگنه سازمان به متعلق هاآن وارده، اتهامات اساس زیرا بر شد؛

 دیگري پرونده شدن بسته مورد در شایعاتی دلیل به ،2009 سال در همچنین )Taş, 2015( بود سازمان
 قضـایی  اصـالحات  با تا گرفت تصمیم قضایی، اردوغان توسط نهادهاي توسعه، و عدالت حزب علیه

 کند حمله دولت حیاتی شاخه این به

)Kalaycıoğlu, 2011:272- 274(و عـدالت  حزب اکثریت توسط پارلمان ابتدا در اصالحات . این 
 ترتیـب اردوغـان  گردید. بـدین واگذار  پرسی همه به رأي گذاشته شد و سپس در مرحله بعد به توسعه
 حـامی  »مـردم « بـین  را جامعـه  کـرد و  اسـتفاده  نخبگـان اسـتقرار   ضد جاذبه پوپولیستی یک از دوباره

 ابـزاري  عنـوان  بـه  اصـالحات  گونـه از نمود. اردوغان بـدین  تقسیم آن مخالف »نخبگان« و اصالحات
در واقـع    (Dinçşahin, 2012).داستفاده کر سکوالرها کردن پاسخگو و ملت توانمندسازي براي جدید

نهادهـاي  جهت مقابلـه بـا تهدیـدهاي    » ضدیت با ملت«تز صورت یک آنتی به» اراده ملی«از  اردوغان
، در مقابـل کودتـاي   2007بهره برد. در اصل با تکیه بر همین ترفند بود کـه در سـال   قضایی و نظامی 

 ).(Bora, 2017:479فعل کرد هاي نظامیان ایستادگی و ارتش را منو اخطاریه احتمالی

 ........................................................................................................................  
1 . Ergeneken 
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 از اصالحات به عنوان ابزاري براي بـه حاشـیه رانـدن رقبـاي    شایان ذکر است که اردوغان همواره 
 ،خنثی کـرد  هاي مختلف نظامیان را براي کودتاپس از اینکه نقشهنیز بهره گرفته است. او داخلی خود 

اي نظامیان تدوین شده بود اختیارات ویـژه توسط  به دلیل اینکهرا  اساسی اصالح قانون 2010در سال 
کردن نقش  یک نیاز حیاتی و اقدام قاطع در جهت کم، در نظر گرفته بود را براي نظامیان و کودتاچیان

ماده از مواد قانون اساسی ترکیه  26، 2010 سپتامبر 12در منظور دانست. بدیننظامیان در امور سیاسی 
این اصالحات، در ساختار نظام قضایی و نظـامی تغییراتـی    اساس برپرسی عمومی گذاشته شد  به همه

 طی چنـد ترتیب اردوغان . بدینصورت گرفت که به کاهش قدرت نیروهاي سکوالر و نظامی انجامید
ارگنکـون، بـالیوز و    سال با اصالح قانون اساسی، ساختار شوراي امنیت ملی، خنثی کـردن کودتاهـاي  

(به نقل از قانون اساسی ترکیـه قبـل و    کند را در امور سیاسی مسدود ...توانست نفوذ ارتش و نظامیان
 ).2010بعد از اصالحات 

، پوپولیسم حزب عدالت و توسـعه  2013الزم به توضیح است که پس از اعتراضات گزي در سال 
چرا کـه اردوغـان تضـاد     شکل جدیدي به خود گرفت و از لفاظی ساده مردم علیه نخبگان فراتر رفت

 طـور  به را دولتی در این دوره اردوغان نهادهاي راي تداوم قدرت را به جامعه مدنی منتقل کرد.الزم ب
و  تـر  انـه یگرا و دولـت  تـر  انـه یگرا یاو لحن مل گفتمان و کرده مستقر مخالفان علیه مکرر و سیستماتیک

نشـانده  را دسـت  کردهـا  گرایان وها، چپلیبرالاو  .ستا پیدا کرده ترهو خصمان زتریانگ تفرقه نیهمچن
سـابق   انیاز حام ياریرا که مخالف حکومت او باشد هدف قرار داده و بس یهر کس داند وها میغربی

. بـه طـوري   را از خود دور کرده است) و بولنت آرینچ، رئیس سابق پارلمان جمهور رئیس گل، (عبداهللا
نشانده بریتانیا و در روزنامه دیگر و دست» گولیزابت«به عنوان   گلاز عبداهللا در روزنامه دیلی ملتکه 

اردوغـان در یـک    همچنـین اخیـراً   . ) (Akyol, 2016از داووداوغلو به عنوان خیانتکار یاد شـده اسـت  
 هـاي این پروفسور موروفسورها کیستند و چرا این همه الف« در جمع هواداران با بیان اینکه: سخنرانی

نزد مـردم   تضعیف مشروعیت نخبگان و روشنفکران سیاسی در، درصدد »زنند!منطق میقاعده و بیبی
کند و ترتیب اردوغان در حال حاضر از هر دشمنی استفاده می)؛ بدینodatv, 2019/02/15( ه استبود

 دهد.خود را به عنوان منجی و محافظ کشور در برابر دشمنان نشان می

 پیوندهاي شخصی -4

اش، رهبـري   کننـده  ناگزیر به دلیل ماهیت قطبـی » پرسی همه«از آنجا که به عقیده رابرت بار، پیوند 
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پرسی و رهبري شخصی نیـز در   توان استدالل کرد که پیوندهاي همهکند بنابراین، می شخصی ایجاد می
بات پارلمانی کند، چرا که در ترکیه پس از پیروزي اردوغان و حزبش در انتخامورد اردوغان صدق می

)، پـنج  2019، چهار انتخابات محلی (بـه جـز انتخابـات محلـی اسـتانبول مجـدد در سـال        2002سال 
پرسی برگزار شده اسـت. در مجمـوع، در   جمهوري و سه همهانتخابات پارلمانی، دو انتخابات ریاست

راتژي بـراي  هـا بـه عنـوان اسـت    هفده سال، چهارده رأي عمومی وجود داشته است که اردوغـان از آن 
ـ بـا داشـتن    اردوغـان تحکیم قدرت و ارتباط مستقیم با مردم استفاده کرده است در واقـع    گـاه یپا کی

درصد آرا را به خود اختصاص داده، موفق شـده اسـت    50تا  40 نیکه ب 2002از سال  قوي یانتخابات
امکـان   نیحزب او ابه  گسترده تیحما نیتجسم بخشد. ا یتوجه را با طول عمر قابل یاراده مردمکه 

چـرخش دموکراسـی حزبـی بـه     هـاي  و زمینـه  جادیا يدر توازن نهاد یاساس راتییداده است که تغ ار
هـر   هیـ ، ترک2012و  2013 يهـا  سال يدهه، به استثنا هیبق درفردي را فراهم آورد. اقتدارگرایی  سمت
تـا   کـرد  یبرگزار م یاصالح قانون اساس يبرا یپرس همه کیو  کرد یدو انتخابات برگزار م ای کیسال 

 .)Rami,2019: 124( شود لیتبد یشخص يجمهوراستینظام ر کیبتواند به  یپارلمان ستمیس
پرسی موجب ظهور یک رهبـر شخصـی    دهد که چگونه پیوندهاي مبتنی بر همهاین روند نشان می

کـیش  « هـاي دیگـري از  جنبهاي در مورد شخصیت اردوغان، شده است. جداي از چنین تقسیم دوگانه
از سـال   تقریبـاً اردوغـان  هـا اسـت.   گرایی وجود دارد که او به شدت واجد آنیا شخصیت» شخصیت

و گاهی از یـک جمهـوري    »دولت - حاکمیت واحد ملت«با اشاره و دفاع از نظام جمهوري، از  2010
قع هدف اردوغان از این . دروارئیس قدرتمند قرار دارد-آن یک رهبر رأسگفت که در سخن میترك 

از  اردوغان 2011سال از بود. در اصل  جمهوردر برابر اختیارات رئیستدابیر خنثی کردن برخی موانع 
، به طوري که او را بـا القـاب   مبدل گشت» شخصیت کیش«یک نوعی طرف حامیان و دلباختگانش به 

 شود.ها استفاده میانزنند که عموماً در ترکی براي کاپیت، صدا می»رئیس«خاصی مانند 
اي است که از سوي طرفـداران اردوغـان بـه وي نسـبت داده     گونه واژه مدح »مرد ملت«همچنین 

جمهوري اسـت کـه بعـد از اصـالحات     ، اردوغان اولین رئیس. چرا که در تاریخ نوین ترکیهشده است
 ؛انتخـاب شـده اسـت   جمهور منتخب مـردم بـه صـورت مسـتقیم     به عنوان رئیس 2007 قانون اساسی

مرد ملت، در حقیقت با اراده مستقیم ملت ترکیه انتخاب شده و بـه تنهـایی    بنابراین، اردوغان به عنوان
ـ ا با ملی این کشور است. دهنده ارادهنشان خـود را بـر    تیهمچنـان مشـروع   اقتـدار حـاکم  حـال،   نی

انتخـاب   میمسـتق  رأي بـا  اکنـون  اماقادر مطلق است  جمهور سیرئ: کند یم تیاراده مردم تثب یندگینما
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صـحنه داخلـی ترکیـه ترسـیم و      اي از اردوغـان در مآبانـه زمانی که چنـین بازنمـایی مقـدس    .شود یم
ن دلیـل اسـت کـه از    میبه هگردد. می شود، انتقاد از وي به هر نحوي جرم محسوبتصویرپردازي می

 ، صـدها پرونـده  2016ژوئیـه   15 جمهوري اردوغان و تا قبل از وقوع کودتـاي نافرجـام  زمان ریاست

 بـه یـک  » نفـرت از اردوغـان  «کـه عبـارت   اي به گونـه ؛ ه شدکنندگان تشکیل داددادگاهی علیه اهانت

 ) Karagül, 2016( )Bora,2017: 503- 504() 225: 1397(چاغاپتـاي،  مبـدل گشـت    »مـدخل جـرم  «

)Oktay & Ertan, 2004: 782(. 
اردوغان نه تنها در مورد قدرت دولتـی بلکـه در خصـوص     افزون بر این، تمرکز قدرت در دستان

توان نمـادي دیگـر از کـیش شخصـیت یـا پیونـدهاي شخصـی        رهبري حزب عدالت و توسعه را می
 اقتــدار خــود را بــا دور کــردن    هاي پایـه 2010 ههاز اواخر داردوغان با پیروانش دانست. اردوغان 

هـا  کمالیسـت  هـا و نهادهـاي حـامی قــدرت ف پایگاهتدریجی مخـالفین داخلـی از قـدرت و تضـعی
طـور کامـل   ه این کشور را ب هاي قـدرتو کانون کردمستحکم  قضائیه هدر ترکیه از جمله ارتش و قو

بـا  را  »لـو غااحمد داود«و » عبداهللا گل« مانند حزب ء پیشین و قدرتمند. او حتی اعضاگرفتدر اختیار 
بـه تـدریج کنـار     هعحـزب عـدالت و توسـ    از سـاختار و کـادر   کشندیمبه چالش  این بهانه که وي را

در مقام رهبري حزب باقی مانده و در تمامی کارزارهاي انتخاباتی و تبلیغاتی حزب شرکت گذاشت و 
 سـال  اوایـل  از توسـعه  و عـدالت  حزب نفره یک حکومت که کندمی ادعا 1تاش در این راستا .کند می

 ).Tas, 2015: 776() 73: 1395است (جزایی،  شده آغاز 2012
را براي اردوغان جهت تحکیم قدرت بـه   تاریخی فرصتی 2016 وقوع کودتايدر ادامه این روند، 

و از سیاسـی ترکیـه بـود     دین در نظـام نیابه دنبال ایجاد سلسله تغییرات بوجود آورد چرا که اردوغان 
مـدنی و رسـانه بـه آن اجـازه     جامعـه  ر مانند احزاب،دمکراتیک در این کشوهاي هبرخی مؤلفآنجا که 

کـه طـی آن   هدیه الهـی بـود    به تعبیر خود اردوغان وقوع کودتا در چنین شرایطی،رو از ایندادند نمی
نهادهـاي دولتـی    سـازي  پـاك سرکوب مخالفان و ، هابرخی رسانهي هابراي دستگیري و تعلیق فعالیت

 اتفـاق مهـم  زد.  ردن اجباري نظامیان و عوامل دخیل در کودتـا به اخراج، محاکمه و بازنشسته ک دست
یـر و اصـالح در   غیت کامل نهادهاي دولتی و قضایی ترکیه بینجامد سازي پاكتوانست به که می دیگري

حـزب عـدالت و    تهاي تثبیـت قـدر  زمینهکه ریاستی بود  نظام پارلمانی به نظام تغییرقانون اساسی و 
 )Yayla, 2016( اي تشـدید کـرد  سـابقه نحـو بـی   جتمـاعی ترکیـه را بـه   ه در سـپهر سیاسـی و ا  عتوس

 ........................................................................................................................  
1 . Taş 
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)ÖzÇelik, 2017: 9)(Al Jazeera, July 27, 2016.( 
متصـلب و الیگارشـیک، سـاختار سیاسـی ترکیبـی،       ماهیت حزبـی  ،ضد نهادینگیبنابراین رویکرد 

بـراي  پرسـی  همه مندي از روشمحدودیت جامعه مدنی، بهره دستکاري غیردموکراتیک قانون اساسی،
هـاي حکـومتی و   موضوعات مهم، اسـتفاده از وضـعیت اضـطراري و حکـم     تغییر و تصویب قوانین و

 شده است. منجر ترکیه با محوریت شخص اردوغان در تفویضی و شبه اقتدارگرا دموکراسی ، بهفراقانونی

 نیافتهبسیج سازمان -5

انی اردوغـان و حـزب عـدالت و توسـعه     هاي سازمانی پوپولیسم در شیوه حکمردر تحلیل ویژگی
زمان به کار گرفتـه اسـت. بـا     طور همهاي بسیج را بهباید عنوان کرد که اردوغان انواع مختلفی از شیوه

ها به ابزار مهمی در راسـتاي  به این سو، اشکال سازمان نایافته بسیج توده 2013هاي این حال طی سال
 دید.تحکیم و حفظ قدرت دولت اردوغان بدل گر

ها، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم است. او در تمـام دوران حکـومتش بـا    یکی از این شیوه
هاي تقریباً روزانه رابطه مستقیم و بدون واسطه ها و سخنرانیحضور مستمر خود در تلویزیون و رسانه

وق رأي و توان بـاالي  اي از قدرت و اقتدار خود را از صندها حفظ کرده و بخش عمدهخود را با توده
غـافلگیري را نیـز    گیـرد. عنصـر  هـا مـی  هاي مردم و جلب حمایت آنخود در برقراري ارتباط با توده

 بسـیار  ايشـیوه  اي بـه هایی دانست که اردوغان از آن براي بسیج تـوده توان یکی دیگر از استراتژي می
تصمیم براي برگزاري انتخابات زود هنگـام در  کند. براي نمونه؛ می ها استفادهدر مقابله با بحران موفق
 معترضـان  علیـه  2013 سـال  در ، استفاده از کارت سازماندهی تجمعـات جـایگزین  2007 سال بحران
 .)Turk,2018:10( 2016 سال ها دردرخواست از مردم براي حضور در خیابان گزي، پارك

 تیمشروع يبرااردوغان از آن عام) استراتژي دیگري است که  مأل در و احساسات عمومی (گریه
 گیـرد چـرا کـه خشـم    در حمایت از خود بهره می سیاسی و تشویق بسیج خشم ختنیو برانگ دنیبخش

. از دهـد  یمـ  شیرا افزا یو تهاجم یهیتنب يها استیاز س تیحماو  کند می تقویت را سیاسی مشارکت
 عـدالتی بی عامالن علیه خشم نمایشتوان گزي را می اعتراضات از پس اردوغان هاي گریه رو اکثراین

 دیـده  رنـج  بیماران از هاییصحنه تماشاي حال در و زنده تلویزیون در باراشک چشمانی با او .دانست
 من خشم خاطر به هااشک این: در زمان اعتراضات گزي اظهار داشت ترکیه، قدیمی هايبیمارستان در

 تـا . ترسـیم نمـی  خدا جز کسی از و ماست با خدا. داریم ایمان خدا به و هستیم مسلمان همه ما. است
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 .)Aslan, 2021:14(کند  غافلگیر و را گرفتار هاآن تواندمی من خداي. کردند بازي ما با امروز
» اراده ملـی «با اسـتفاده از مفهـوم    تا کندمی تالش پوپولیست رهبر یک عنوان به همچنین اردوغان

 اسـاس  بـر  رابطـه  بسازد. این مقدس شخصی و رابطه یک همچون را هاتوده و خود بین سیاسی رابطه
 مـورد  در اکثریتی دیدگاهی را آن توان می خالصه به طور که است» Milli İrade« اردوغان کلیدي واژه

 پایـان  در او .کنـد مـی  عمـل  ايتـوده  بسـیج  رسانه یک عنوان به» اراده ملی«. کرد توصیف دموکراسی
 کـه  خوانـد  مـی  را »هـاتیرالتیور  سـیزي  شی هر بانا« نام به معروفی آهنگ متن ها، سخنرانی از بسیاري
 انـد را روایـت  هایی که بـا آن روبـرو بـوده   در رویارویی مصیبت را مردمش و رهبر بودن باهم داستان

 در ترتیـب کنـد. بـدین  می برقرار ارتباط »هاآن از یکی« عنوان به مشترك صورت به مردم با کند. او می
بـود کـه بـه     دهنـدگانش  رأي و اردوغان بین رابطه این ،2016 و 2013 ،2007 سیاسی هايبحران طول

 .)Turk,2018:10( کرد ممکن را هاچالش بر غلبه ايعنوان یک رسانه بسیج توده
عنـوان شـهروندي    بـه  خـود  نمـایش  بر متکی ها توده بسیج در هاي اردوغانیکی دیگر از موفقیت

 و پیروانشان با رهبر رابطه تقویت به بزرگتر جامعه با مشترك پیشینه بود. ضدنخبگان ضدغرب و فقیر،
 طبقـه  از ايمحلـه  قاسم پاشا، کند و از آنجا که اردوغان درمی جذابیت رهبران کمک افزایش همچنین
 از را او وضـوح  اردوغـان بـه   اجتمـاعی -اقتصـادي  آمده بود، پیشـینه  دنیا به استانبول در پایین متوسط

موجب شـد تـا    و کرد جدا جامعه گرايغرب و سکوالر متوسط طبقه از به ویژه و کمالیستی مدرنیسم
 ,Donmez(ها برقرار سـازد  به عبارت دیگر توده فرودست جامعه اقتصادي هايبخش با بهتري ارتباط

Kasim, & Armagan, 2020:159.( 
هـا  ه اردوغـان از آن در بسـیج تـوده   هاي کارگري وابسته، استراتژي دیگري اسـت کـ  ایجاد تشکل

 1980هاي کارگري به طور سنتی از زمـان کودتـاي   که در ترکیه سازمانکند. با توجه به ایناستفاده می
هـا و  ضعیف و شکننده هستند، اردوغان به جاي تکیه بر سایر اشکال سازمانی، اقدام به ایجاد سـازمان 

کند. عالوه بـر مـوارد گفتـه شـده     می زنان مسائل براي یهایهاي وابسته کارگري و انجمنکنفدراسیون
اي است. به طوري کـه ایـن   حزب عدالت و توسعه خود نمونه بسیار خوبی از سازماندهی حزبی توده

دهـد. بـر   حزب یک سازمان عظیم تقریبا با ده میلیون عضو و دفاتر متعدد در سراسر کشور تشکیل می
عضـو بـراي    103هـزار و   931میلیـون و   9، 2019تاریخ ژوئیـه  تا  اساس گزارش دادستانی کل ترکیه

او  که کند می فرماندهی را حزبی پایگاه یک اردوغان اند. در واقع،حزب عدالت و توسعه ثبت نام کرده
 کـه  ذخیـره  نیروي یک عنوان به هم و انتخابات به مربوط هاي فعالیت هم در آن، تا از سازدرا قادر می
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 15سـابقه در شـب   اي بـی شود استفاده کند (مانند بسیج توده بسیج مخالفان علیه ها نخیابا در تواند می
توان نتیجـه   بنابراین می)؛ Castaldo, 2018: 479(که موجب شکست کودتاي ارتش شد) 2016جوالي 

یافته، همان طور که در مـورد اردوغـان و حـزب عـدالت و توسـعه نشـان        گرفت که بسیج غیرسازمان
 برداري شود.اي در راستاي اهداف استراتژیک بهرهواند به مثابه بسیج تودهتدهد می می

 گیرينتیجه

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی بود که در یـک دهـه اخیـر علـت گـرایش      
هاي پوپولیستی چه بوده است و اردوغان چگونـه از پوپولیسـم در راسـتاي تـأمین     اردوغان به سیاست

اسـتراتژي  «بهره گرفته است؟ براي آزمون فرضیه پژوهش، از رویکرد پوپولیسم بـه مثابـه   اهداف خود 
ویژه نظریات کورت ویلند، کنت رابرتز و رابرت بـار، دالتـوره و... بهـره گـرفتیم و تـالش       به» سیاسی

) 2) اهـداف اسـتراتژیک پوپولیسـتی    1مؤلفـه   5هاي اردوغان در یک دهه اخیر بر پایه گردید سیاست
) پیونـد  4) اسـتفاده از جـذابیت ضـد تشـکیالت مسـتقر قـدیمی       3ضعیت خارجی بـازیگر سیاسـی   و

هاي پژوهش نشان داد که در وهله نخست، شـرایط و  نیافته، تبیین گردد. یافته) بسیج سازمان5شخصی
ا ب 2013هاي الزم براي گرایش اردوغان به پوپولیسم وجود داشت بدین معنا که اردوغان از سال زمینه

رو  کرد از اینهاي بزرگ داخلی و خارجی روبرو گردید که موقعیت وي را در قدرت تهدید میچالش
اردوغان را به استفاده از یک استراتژي پوپولیستی براي حفظ قدرت خود سوق داد. بر پایه مؤلفـه دوم  

ت چراکـه در  رسـیده اسـ   قـدرت  بـه  مستقر حزبی نظام از خارج اي دانست کهاردوغان را باید بیگانه
..) .ارتش، قـوه قضـاییه و  ( ترکیه قدیم در قدرت یا همان مرکز »خودمختارشبه« مقایسه با دولت عمیق

در حـزب   شد، اردوغانکه حامی نظام سکوالر کمالیستی و ناسیونالیسم ایدئولوژي دولتی محسوب می
 بود. ها و نهادهاي اسالمی رفاه شناخته شد حزبی که هدف رهبران آن احیاي ارزش

اي بر علیه الیگارشـی  کننده قانع هاي جاذبه از افزون بر این، بیگانه بودن اردوغان را قادر ساخت تا 
 جلـب  هـاي ضـد نظـام بـراي    هاي اولیه قدرت خـود، از لفـاظی  ترتیب در سالحاکم بهره گیرد، بدین

یـک   بـه  مؤثري طوربه  2002 سال انتخاباتی مبارزات طول استفاده کرد و توانست در مردمی حمایت
هـاي اول  در سـال  اردوغـان  هـاي  لفاظی در ضد نظام  رو گفتمانشود. از این متوسل ضد نظام جذابیت

 اساسـی و از  قـانون  دادگـاه  و خواه خلـق حزب جمهوري جمهور، رئیس ارتش، به اتهاماتی حکومت با
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 از بخشـی  رب بـه عنـوان  ، حامیـان سـابق و غـ   کردهـا ، گرایـان ها، چپلیبرالبه بعد نیز به  2013سال 
شـد. در خصـوص    غالـب  توسعه و عدالت حزب از نمایندگی به »مردم« مقابل در »نخبگان/بیگانگان«

پرسـی و چهـارده   تقویت پیوندهاي شخصی نیز، اردوغان پس از به قدرت رسیدن عمدتاً از ابزار همـه 
براي خود به وجود آورده و از آن به عنوان اسـتراتژي   قوي یانتخابات گاهیپا کرأي عمومی توانست ی

در تـوازن   یاساس راتییتغقابل اعتمادي براي تحکیم قدرت و ارتباط مستقیم با مردم استفاده کند و با 
بـا اشـاره و    2010بین ببرد. عالوه بر این اردوغان از اواخر سال  از را دمکراتیک-لیبرال ي، اصولنهاد

هاي اقتدار خود را بـا دور کـردن مخـالفین داخلـی از قـدرت و تضـعیف       پایه دفاع از نظام جمهوري،
هـاي   هـا مسـتحکم کـرده و بـا کنـار زدن برخـی مؤلفـه       ها و نهادهاي حامی قـدرت کمالیسـت  پایگاه

هاي قدرت این کشـور را  ، کانون2016دموکراتیک مانند احزاب، جامعه مدنی و رسانه بعد از کودتاي 
 تهاي تثبیـت قـدر  زمینه ،یر و اصالح در قانون اساسیغیتار گرفت و سرانجام با به طور کامل در اختی
. در اي تشـدید کـرد  سـابقه نحـو بـی   ه در سپهر سیاسی و اجتماعی ترکیـه را بـه  عحزب عدالت و توس

 سیاسـی از  هـاي بحـران  با رویارویی خصوص مؤلفه آخر نیز باید خاطرنشان ساخت که اردوغان براي
نایافته مانند؛ ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم، احساسات هاي بسیج سازمانشیوه انواع مختلفی از

اي و ایجـاد  عمومی (گریه در مأل عام) استفاده از مفهوم اراده ملی به عنـوان یـک رسـانه بسـیج تـوده     
ف هایی بـراي مسـائل زنـان در راسـتاي اهـدا     هاي کارگري و انجمنها، کنفدراسیونها، تشکلسازمان

تـوان ادعـا کـرد کـه     بنابراین با توجه به موارد گفته شـده مـی   برداري کرده است؛خود بهره استراتژیک
هاي غلیظی از هاي دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر در ترکیه با رگهسیاست

جایگـاه  پوپولیسم درهم آمیخته شده است و اردوغان ناگزیر بـراي حفـظ موقعیـت شخصـی خـود و      
 .بهره گرفته است» استراتژي سیاسی«حزبش از پوپولیسم همچون نوعی 

 منابع

 منابع فارسی -الف

پـس از بهـار    هـاي اسـالمی معاصـر (اسـالم و دموکراسـی     دولت و جنـبش ، )1396ال (اسپوزیتو، جان  −
 ، چاپ یکم.معاصر پور، تهران: نگاهترجمه علیرضا سمیعی اصفهانی و محمد حاجی ،)عربی
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آن در  اقتدارگرایی اردوغان در حـزب عـدالت و توسـعه و پیامـدهاي    «)، 1395ابوالحسن (منفرد، خلج −
 .67 -91صص ، 4شماره  ،7 دوره ،جستارهاي سیاسی معاصر، »ترکیه

تهران:  ،داغیمهدي قراچه ترجمه ،سلطان جدید؛ اردوغان و بحران در ترکیه، )1397سونر (چاغاپتاي،  −
 یکم.، چاپ نسل نواندیش نشر

نظریـه   هوموساکرهاي نوین، بررسی وضعیت استثنایی در ترکیـه؛ بـر اسـاس   «، )1395محدثه (جزایی،  −
 .221 -246 صص ،29شماره ، المللیفصلنامه تحقیقات سیاسی بین، »اشمیت و آگامبن

 رهیافـت ، »پوپولیسـم   عملکـرد   و  ، ماهیت مفهوم  بر  نظري  درآمدي« )،1389( رضایعلسمیعی اصفهانی،  −
 .85 -62)، صص 60( یاپیپ 2، ش 11، دوره المللیسیاسی و بین

بررسـی و تحلیـل انتخابـات    «)، 1396( یغالمعلـ پنـاه درو، کیـومرث؛ مصـطفوي،    زکی، یاشـار؛ یـزدان   −
 -57 صص .1ش ، سال دوم، هاي جغرافیاي سیاسیمجله پژوهش، )»2002 -2011مجلس ملی ترکیه (

31. 

 نشر تهران: آقایی،ترجمه آزاد حاجی ،سیاسی اسالمی در ترکیه معاصرهویت )، 1392هاکان (یاووز،  −

 ، چاپ یکم.اشاره

 منابع اینترنتی -ب

ــه          − ــه ب ــاریخ مراجع ــان، ت ــکده جری ــادي، اندیش ــخت اقتص ــرایط س ــه در ش ــدیر. ترکی ــان، ق گلکاری
 https://www.Scfr.ir :22/01/1401سایت،

 :22/01/1401، تـاریخ مراجعـه بـه سـایت،    شـبکه العـالم   ؟اردوغان کیست و چگونـه بـه قـدرت رسـید     −
https://fa.alalam.ir/news/1622067/ 

، پیروزي تلخ حزب عـدالت و توسـعه/ سـایه سـنگین سیاسـت خـارجی بـر سیاسـت داخلـی اردوغـان           −
     :2/05/1401تاریخ مراجعه به سایت،  خبرگزاري فارس،

https://www.farsnews.ir/news/13940318100662 

https://fa.alalam.ir/news/1622067/
https://fa.alalam.ir/news/1622067/
https://www.farsnews.ir/news/13940318100662
https://www.farsnews.ir/news/13940318100662
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: 2/05/1401، تـاریخ مراجعـه بـه سـایت،     وزیـ ن ستیا دلیم ،انتخابات  بحران اقتصادي ترکیه در آستانه −
https://mdeast.news/2022/07/24 
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