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 ۳ بدادهمه مردان است

 مقدمه
 يدهه ها يکتاتورهای، د1920دهه  ينوپا يراه بوده اند: دموکرات هاهم يمختلف رهبر يبا گونه ها یخیادوار تار
، 1970، حکومت سالخوردگان دهه 1960و  1950 يدهه ها يمخالف استعمارگر يگراها ی، مل1940و  1930
را شاهد  کتاتورهایظهور د گریرسد اکنون بار د یو به نظر م 1990و  1980 يدهه ها يدموکرات ها گریبار د
کنند که  یرا اعمال م يزیخشونت آم يها استیامروز س یمطرح در سطح جهان ياز چهره ها ياری. بسمیهست

دادند. به نظر  یالزم بود، انجام م يدر قدرت ماندن هر کار يبرا یمیقد يکتاتورهایاست. د يشاخصه استبدادگر
  از آنها ندارند. یکم دستهم  ياز رهبران امروز ياریرسد بس یم
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 هیدر روس گریامپراطور د ککبیر: ی نیپوت
 

(خبرنگار آمریکایی که سابقه سردبیري در نشریه فارن پالسی، دبیري خبر در  نویسنده: سوزان بی. گلَسِر
 واشنگتن پست و رول کال و ستون نویسی در نیویورکر را در کارنامه خود دارد)

 

به کسی تبدیل شد که از زمان جوزف استالین تا کنون طوالنی ترین دوره فعالیت  2018 هیژانو 27 نیپوت ریمیوالد
 ایمجسمه شرم آور از طال ي، رونمایی از یک آتش باز ایرژه  چیهدر صدر روسیه را داشته است. اما هیچ خبري از 

 دیلئونیچ عالقه اي نداشت با ه نیپوتنبود. به هر حال، سرخ  دانیدر مجدید  يهسته ا يموشک هااز  یشینما



 ٥ بدادهمه مردان است

دبیر کل پیشین کمیته مرکزي حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروي، مقایسه شود. برژنف در سال هاي برژنف، 
رهبري در شوروي را بر عهده داشت و در سال هاي آخر پیش از مرگش به مضحکه اي براي  1982تا  1964

از کار افتاده یک کشور از کار افتاده می خواندند؛ هدایت کننده  میلیون ها نفر تبدیل شده بود که او را پدربزرگ
استالین ثابت کرد که یک «قطار روسیه به ناکجا آباد. یکی از شوخی هایی که درباره او مطرح بود، از این قرار بود: 

 »نفره می شود یک کشور را مدیریت کرد. برژنف ثابت کرد که کشور اصال به مدیریت نیاز ندارد.

ه نظر می رسد، الگوهاي دیگر الزم بحکمرانی می کند که در آن مدریریت دست کم در ظاهر  یزمانکه در  نیتپو
پیتر کبیر در سال هاي اوج پوچی است.  کبیر تریپرا ترجیح می دهد. یکی از آنهایی که او از دیرباز دوست داشته، 

معاون در این شهر  نیپوتو زمانی که  1990در دهه  يشورو ریسن پترزبورگ پس از اتحاد جماه يتکاریجناو 
به شمار می رفت، بر » پنجره کشور به غرب«تصویري مدرن از تزار که شهر را که گرفت  میشهردار بود، تصم

بنا کند. پوتین در یک برهه زمانی از فعالیت خود هیچ شهرتی نداشت  ریو فق نیزم یزارع باستخوان هاي هزاران 
بود که پیش از تبدیل شدن به دست راست اولین شهردار سن پترزبورگ » کا گ ب«س از و تنها یک سرهنگ ناشنا

فعالیت کرده بود. بوتین در دانشگاه  ریو مد پلماتیبه عنوان مترجم، دکه به صورت دموکراتیک انتخاب شده بود، 
خود از مبارزه با خانواده اي به شدت فقیر و در فضاي خشونت آمیز پس از جنگ بزرگ شده و در زندگی نامه 

در راهروي آپارتمان عمومی که پدر و مادرش در آن در یک اتاق و بدون آب گرم یا اجاق زندگی » انبوه موش ها«
 می کردند، سخن گفته است.

پیتر کبیر هیچ شاخصه خاصی نداشت که بخواهد به الگوي پوتین تبدیل شود، اما شد. پوتین اوایل تابستان امسال 
که در آن از سقوط لیبرالیسم سبک غربی و اینکه آغوش » فایننشال تایمز«والنی و پرافتخار با در یک مصاحبه ط

غرب دیگر براي چندجانبه گرایی باز نیست تمجید کرد، خیلی سریع در پاسخ به این سوال که کدام یک از رهبران 
پوتین » اما او مرده است.«یمز گفت: لیونل باربر، دبیر فایننشال تا» پیتر کبیر.«جهانی را تحسین می کند، گفت: 

 »تا زمانی که هدفش زنده است، او نیز زنده است.«مجددا پاسخ داد: 

خود  یدو دهه زندگی در ط نیپوت، قتیدر حقمی کند.  نیتحسپوتین تا چه اندازه پیتر کبیر را که  ستین مهم
نیسم در شوروي سابق عمل کرده است. در برابر افکار عمومی بیشتر شبیه به یک تزار و یک دبیر کل حزب کمو

آموخته می شود، زور او به نبود که در مدرسه به  یستینیلنی ستیمارکس يدئولوژیامذهبی که با آن بزرگ شد، 
ش در زادگاهمحو شده و از بین رفته عظمت می دید و  ونیزیبود که در تلو یابرقدرتاز قهرمانانه  یشیبلکه نما
او و شهر پیتر که به رغم رنگ پریدگی هنوز جاه طلبی داشت. قدرت از آن زمان تا ي بود؛ شهر امپراتوردوران 

 يبا رجزها اسیدر قکنون همواره از اصلی ترین تعصبات او بوده است حال چه براي کشورها باشد و چه براي افراد. 
 حفظ کند، یدر کودک مجبور بود نیآنها که پوت یکارگران و قهرمان یالملل نیب یدرباره همبستگ يدوران شورو
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پوتینیسم «امپراتوري روسیه هنوز هم از نظر فلسفی بیشترین نزدیکی را به  »ارتدکسی، استبداد، ملیت«شعار 
دارد. برژنف براي پوتین هرگز یک الگو نبوده، بلکه بیشتر یک داستان هشدار آمیز بوده است و اگر داستان » امروزي

بود، یعنی در روزهاي آشتی و افول در » کا گ ب«ی که یک مامور جوان ها درست باشند، گفته شده پوتین زمان
، پوتین با تناقض حکمرانی بلند مدت یعنی نبود امنیت به رغم طوالنی بودن 1980و اوایل دهه  1970اواخر دهه 

 دوره، مواجه شد.

 است بازماندهروسیه یک 

: پوتین وارد بیستمین سال به عنوان رهبر روسیه نبود امنیت یا ناامنی ممکن است واژه نامناسبی به نظر نرسد
شده و از بسیاري جهات به نظر می رسد که در قیاس با همه سال هاي گذشته، اکنون قدرتمندتر است و توانسته 

نوین تبدیل شود. در سال هاي اول قرن جاري میالدي و  ییاز اقتدارگرا يدیدوره جد يبرا یجهان يالگوبه یک 
ي دموکراسی سازي پس از شوروي هنوز ناگزیر به نظر می رسید، پوتین مسیر روسیه را عوض و زمانی که موج ها

. امروز، در واشنگتن و برخی از پایتخت کرد ایاحبار دیگر قدرت مرکزي را در کرملین و جایگاه روسیه را در جهان 
و کشور همسایه یعنی گرجستان و هاي اروپایی پوتین را یک شرور به تمام معنا می دانند و به دلیل حمله به د

ایاالت متحده به نفع  2016اوکراین، تحریک کشورهاي غربی از جمله مداخله در انتخابات ریاست جمهوري سال 
دونالد ترامپ و استفاده از گاز اعصاب براي کشتن اهدافی در خاك بریتانیا، او را با تحریم مجازات کرده اند. مداخله 

سوریه به نجات دولت بشار اسد کمک کرد و پوتین را به مهم ترین بازیکن روسی در  نظامی او در جنگ داخلی
بر سر قدرت برتر با رقابت خاورمیانه از زمان برژنف تبدیل ساخت. اتحاد نزدیک او با چین به آغاز دوره جدیدي از 

که از زمان ورودش به کرملین که پوتین توانسته دنیاي چندقطبی رسد  یبه نظر م انجامید. و نهایتا متحده االتیا
و تمایل به تالفی پیروزي آمریکا در جنگ سرد خواب آن را می دیده، تحقق بخشد. همه اینها به کنار، پوتین تنها 

آتی را دارد. دست  يها سالکشور در  تیریمدبه نظر می رسد و توانایی سالم  و رومندین سال ست دارد و کامال 66
 وضعیت پوتین را با ژئونتوکراسی (حکومت سالخوردگان) برژنف مقایسه کرد.  کم در حال حاضر، نمی توان

با همه  اسیرسد که در ق یجهات به نظر م ياریشده و از بس هیسال به عنوان رهبر روس نیستمیوارد ب نیپوت 
 نینو ییااز اقتدارگر يدیدوره جد يبرا یجهان يالگو کیگذشته، اکنون قدرتمندتر است و توانسته به  يسال ها

باید گفت که آنقدري که می خواهد تزار مدرن ظالم باشد،  کپوتین در آرزوي تبدیل شدن به یاما اگر  شود. لیتبد
. حتی اگر انتخابات روسیه بحث برانگیز باشند، باز ستینو با بصیرت قدرتمند و عمدتا به تصویر کشیده می شود، 

 2024سري روي کار آمده و دوره آخر او در صدر دولت در سال هم پوتین رهبري است که در نتیجه انتخابات سرا
به پایان خواهد رسید و طبق قانون اساسی، مجبور خواهد بود در آن زمان از دولتداري کناره گیري کند مگر اینکه 

ه بار دیگر براي تمدید دوره فعالیت خود قانون اساسی را تغییر دهد. (کرملین پیشتر این احتمال را مطرح کرد
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جمعی،  يرسانه هااست.) پوتین خیلی بیشتر از آنچه در صحنه جهانی مشهود است، در روسیه درگیري دارد. او بر 
دارد و می توان گفت که اختیارات آنها مال به سطوح دوران کنترل  یتیامن يها سیپارلمان، دادگاه ها و سرو

با  2018تین در آخرین انتخابات تصنعی در سال حال، از زمان پیروزي پو نیبا اشوروي سابق کاهش یافته است. 
برگزار شد، تنها بهار گذشته که  ینظرسنجیک در  است. افتهدرصد آراء، نرخ محبوبیت او به شدت کاهش ی 77
 یدوره طوالناعتماد در سطح  نیتر نییپاي شرکت کننده گفتند که به او اعتماد دارند که این ها درصد از روس 32

تغییر روش در برگزاري نظرسنجی را خواستار شد و اکنون نرخ  نیکرملر کشور بود تا زمانی که فعالیت او در صد
و پس  2014درصدي محبوبیت او در سال  90درصد و البته هنوز خیلی پایین تر از سطح  60محبوبیت او حدود 

 رسید.بن بست به از کرد، آغ نیدر شرق اوکرا گروه هاي نیابتی قیکه او از طر يجنگ بعداز الحاق کریمه است. 
در  یسن بازنشستگ شیافزاه ب میتصم؛ استتبدیل شده  هیروس يشهرهاتظاهرات امروز به یک اتفاق متداول در 

ه شدت نامحبوب بود. البته به رغم سال ها تالش هاي دولت براي خاموش کردن مخالفان، تظاهرات ب هسال گذشت
 ،ي، فعال مبارزه با فساد اداریناوالن یالکس لیاز قب ییچهره ها يرهبربه که وجود دارد ی نیز واقعهاي  مخالفتو 

هاي داخلی  يریدرگ شیاز افزاصورت می گیرد. پوتین جانشین مشخصی ندارد و گزارش هاي کارشناسان کرملین 
پس از داده اند که یعنی درگیري هاي گسترده براي دوران خبر  يو طبقه تجار یتیامن يها سیروسدر میان 

 آغاز شده است.پیشتر  نیوتپ

غیر محتمل پوتین، یک سري لحظات بی ثباتی مشابه وجود داشته حادثه و پر ، یهر مرحله از حکومت طوالن در
و اغلب میان تحلیل هاي آنهایی که در پایتخت هاي دور بودند و پوتین را یک دیکتاتور کالسیک می دیدند، و 

رئیس جمهوري و دولت او بیشتر به چشم یک اتفاق عجوالنه می آنهایی که در روسیه سکونت داشتند و به 
نگریستند که بی لیاقتی و خوش شانسی و جبر و استبداد در آن نقش مهمی ایفا می کند، فاصله زیادي وجود 

دیگر واژه اي نیست که در روسیه تنها برژنف را به یاد آورد؛ بلکه به » رکود و ایستایی«داشته است. در حقیقت، 
فزاینده به صفتی براي حمله به پوتین و شرایط کشور تبدیل شده که در نتیجه فساد، تحریم ها، عقبگردهاي  طور

، سیاستمدار لیبرال روس نیکودر یالکساقتصادي و برنامه هاي نامشخص براي انجام کارها دچار کساد شده است. 
فرو رفته است. » رکود عمیقگودال «در  هیاقتصاد روسگفت که  2018اواخر سال و وزیر دارایی پیشین پوتین، 

اینطور » سرمایه داري رفاقتی روسیه«آندس اسالند، کارشناس اقتصادي، هم در کتاب جدید خود تحت عنوان 
نتیجه گرفت که کشور به یک نوع شدید پلوتوکراسی (حکومت اغنیاء) واگذار شده که براي دوام به اقتدارگرایی 

ثروت بیشتر در حالی به این غارت پیوسته که کشورش به دلیل سیاست هاي خارجی نیاز دارد و پوتین هم براي 
 تهاجمی او منزوي تر شده است.

هدفی که در عمده موارد تصمیمات سیاسی پوتین چه در داخل و چه خارج از روسیه را تعریف می کند، صرف 
ي، مجددا رئیس رینخست وزدر سمت که پس از وقفه اي فعالیت  2012در سال بقاي رژیم و خودش است. پوتین 



 ۸ بدادهمه مردان است

این مساله به شدت پوتین را شوکه کرد و در حقیقت،  ورد استقبال قرار گرفت.ي شد، با تظاهرات گسترده مجمهور
تفکر او درباره اینکه تظاهرات خیابانی به سادگی می توانند به انقالب هایی با تهدید براي رژیم تبدیل شوند، کلید 

 گریکشور د کیاز چشم انداز رهبر اتفاقی بیش  چیالملل ه نیدر صحنه بو آتی او هستند. درك رفتارهاي کنونی 
تا چه اندازه رهبر قدرت کنار گذاشته شده نمی تواند پوتین را به اقدام وا دارد و اصال مهم نیست که آن از  که

از  یبرخدر » یرنگ يالب هاانق«با خود  يجمهور استیدوره ر لیدر اواپوتین باشد.  یسزاوار سرنگون ایشرور 
، 2003 در گرجستان در سال انقالب گل سرخکه از جمله آنها می توان به  مخالفت کردسابق  يشورو يکشورها

در عراق  نیصدام حسبراندازي  او. اشاره کرد زستانیدر قرق 2005و انقالب الله  نیدر اوکرا 2004 یانقالب نارنج
 يجمهور سی، رئچیانوکووی کتوریو بااو پس از آن، را محکوم کرد.  یبیدر ل یمبارك در مصر و معمر القذاف یو حسن

 ضد انقالبیک او شد.  جنگدرگیر ، که به رغم صلح آمیز بودن تظاهرات در داخل کشورش از آن گریخت نیاوکرا
 به تمام معناست که با توجه به گذشته او چندان جاي تعجب ندارد.

 از درسدن تا کرملین

ضربه روحی تجربه کرد،  نیکه پوت یالبانق نیاول
و در  1989در سال  نیبرلروانی اي سقوط دیوار 

فروپاشی رژیم کمونیستی در آلمان شرقی بود که 
. این اتفاق زمانی زخ داد که فراموش نکردآن را هرگز 

در » کا گ ب«ساله  36پوتین یک مامور مخفی 
درسدن بود؛ در حالی که تهدید حمله مردم 

آلمان شرقی به دفتر پوتین و افرادش خشمگین 
وجود داشت، آنها به حال خود رها شده بودند و 

اسناد را می سوزاندند و منتظر کمک » شبانه روز«
بودند. این در حالی بود که تفاوت شدید استاندارهاي باالي زندگی در آلمان شرقی و فقري که او در روسیه به آن 

ود و اینکه شاهد باشد رهبر کشورش با ضعف و بی ثباتی آنها را به حال خود عادت داشت، پوتین سرخورده کرده ب
 میانجام ده يبدون دستور مسکو کار میتوان یما نم«: ه بودبه او گفته شدرها کرده، ضربه شدیدي به او وارد آورد. 

 » است. سکوت کردهو مسکو 

باشد که  2000در سال » اول شخص«وان بخش از کتاب خاطرات پوتین تحت عن نیتر یادماندنیبه  دیشا نیا
موثق درباره برنامه هایی محسوب سند  کیهم همچنان منبع اصلی براي درك پیشینه رئیس جمهوري روسیه و 

به شدت  نیپوتاگرچه براي  یانقالب در آلمان شرقمی شود که انتظار می رود او به زودي اجراي آنها را آغاز کند.  



 ۹ بدادهمه مردان است

 یعنمی دانست و هنوز هم می داند، یآنچه او فاجعه بزرگ  پیش زمینه اي براي بهبعدتر تنها وحشتناك بود، 
و  نیپوتی لبزرگسا، تبدیل شد. این، لحظه اي سرنوشت ساز در 1991در سال  يشورو ریاتحاد جماه یفروپاش
 ند.ک یرا خنثآن عواقب بود که تصمیم گرفت  يفاجعه ا

در درسدن به رئیس جمهوري روسیه تبدیل و در شب » ا گ بک«پوتین در کمتر از یک دهه از شغل خود در 
پس از  یو الکلسالخورده  نیلتسبه عنوان جانشین بوریس یلستین وارد کرملین شد. ی 1999سال نو در سال 

بحران اینها صرفا حرف بودند و روسیه اما ، آورده بود هیرا به روس یدموکراس يشورو ریاتحاد جماه یفروپاش
شده  دار هیسرماهایی که  ستیکموندر دستان  یدولت يها ییدارابه هدر رفتن و  يگانگستر يدهادایب ي،اقتصاد

ود در انظار عمومی قادر ب یسختخود دیگر به  يجمهور استیدو دوره ر انیپابودند را شاهد بود. یلستین پس از 
ه می ترسیدند پس از پایان دوره مشاوران احاطه شده بود کو  شاوندانیخواي فاسد از » خانواده«ظاهر شود و با 

 بگیرند.قرار قضایی  بیتحت تعقریاست جمهوري او 

 نیلتسیمبهم در دولت در سمتی چند سال کار  پس ازبود و توانسته  دهشمسکو وارد مناسب اي در لحظه  نیپوت
شد.  رینخست وزیعنی سرویس امنیتی فدرال ارتقاء یابد. پس از آن پوتین  »کا گ ب«یگزین جاسازمان  سیرئبه 

ی در روسیه که منشاء آنها الهام بخش ستیحمالت ترور يسر کیدر واکنش به . او متفاوت بود نیپوت شیوه کار
تئوري هاي توطئه در خدمات امنیتی فدرال شد، حمله اي خشونت آمیز را علیه جمهوري چچن آغاز و چهره 

به این نتیجه رسیدند که این کهنه کار  نیلتسی انسیاست گذاري در روسیه را براي همیشه دگرگون کرد. اطرافی
 در مارسپوتین تواند از آنها محافظت کند.  یکه مساله دقیقا همان فرد وفاداري است  40حدودا » کا گ ب«

همه انتخابات بعدي روسیه، نند هماشد.  روسیه پیروز يجمهور استیانتخابات ر میندر چهار نیپوت 2000 سال
در نظر  یاسیبستر س کی ای یبرنامه انتخابات ر کار نبود و پوتین هرگز مجبور نشد که یکهیچ رقابت جدي اي د

 بگیرد.

به اجرا درآمد. پوتین در طی یک سال  ریگ نفس یبا سرعتهم واضح بود و هم کامال و از همان ابتدا ادستورکار  اما
تلویزیون ملی دوران شوروي سابق را نیز از نه تنها با نیرویی باورنکردنی به جنگ در چچن ادامه داد، بلکه شبکه 

نو راه اندازي کرد و دستور داد تنها شبکه مستقل تلویزیونی در تاریخ روسیه تحت کنترل دولت درآید، او همچنین 
قوانین جدید مالیات بر درآمد تصویب و روس ها را به پرداخت آنها وادار و اولیگارش هاي قدرتمند از جمله بوریس 

که به قدرت رسیدن پوتین کمک کرده بود را تبعید کرد؛ او بعدها در خانه خود در بریتانیا به طور برزوفسکی 
مشکوکی کشته شد. در چند سال بعد، پوتین قدرت خود را مستحکم تر و انتخابات براي فرماندارهاي منطقه اي 

ي از خدمات امنیتی و سن پترزبورگ را لغو کرد و رقابت هاي سیاسی در مجلس دوما از بین برد و مشاوران وفادار
و شرکت  ریرا دستگ ،هیمرد روس نیدتر، ثروتمنیکوفسکورخد لیخائیم 2004را گرد آورد. او همچنین در سال 



 ۱۰ بدادهمه مردان است

او را در یک دادخواست قضایی توقیف کرد که هدف از آن به وحشت انداختن اشخاص برجسته و ثروتمند  ینفت
 روسیه بود.

به تمام معنا، یک » کا گ ب«یک مرد  نیدشوار نبود. پوتوقوعشان چندان در زمان  یحتدرك روند این اتفاقات 
مستبد مدرنیزه شده و یک معتقد به نظم و ثبات بود. و با این حال، لیلیا شوتسووا، کارشناس در زمینه کرملین، 

 سیرئ، بوش .ویبلارج دفقط جو دیشاملقب کرد که مرموز بود و به رمزنگاري نیاز داشت. » آقاي هیچکس«او را به 
اولین دیدارش با پوتین در اسلووانی، او را مردي رك و قابل اعتماد پس از ، بود که متحده االتیا ي پیشینجمهور

یافت. اما بوش تنها کسی نبود که تصور می کرد پوتین یک اصالح طلب متمایل به غرب است که اگرچه نمی توان 
پیش از آن خبرنگاري سال  کیقابل اعتماد باشد.  یکیشرند پس از یلتسین، او را یک دموکرات دانست، اما می توا

» چطور فردي است؟ نیپوت«پرسیده بود:  هیروس دیجد يجمهور سیدر داووس از رئ یجهاناقتصادي مجمع در 
 ؛ جواب این سوال خیلی پیشتر آشکار شده بود.اشتباه بود لسوا نیاما ا

توصیف با  2004که در سال  يجمهور سیرئردي یکسان داشته است. همواره عملک جهات ياریبس ازپوتین 
خبرها تبدیل شد،  تریتبه » ستمیقرن ب یکیتیفاجعه ژئوپل نیتر بزرگ«تحت  يشورو ریاتحاد جماه یفروپاش
 ریاتحاد جماه اینکه فروپاشی«: تگف مزیتا ننشالیبه فامیالدي  يسال جار لیکه اواي است جمهور سیرئهمان 
دقیقا همان چیزي است که زمان روي کار ، هدف دولت نیپوت يبرا» آشکار است.تراژدي بوده، کامال  یک يشورو

مشابه آن نیست،  يزیهر چ ای یدموکراسبراي دستیابی به  یاسیبرنامه س کی بود: هدف شیدو دهه پآمدنش در 
نهایتا، رفاه و «همان مصاحبه گفت:  بلکه اساسا ممانعت از وقوع انقالبی است که پیش از او رخ داده. او در ادامه

سال گذشته این جمله شعار اصلی پوتین  20می توان گفت در سراسر » آسایش مردم اساسا به ثبات بستگی دارد.
بوده است. پوتین مدعی است که اعتماد، خودکفایی و یک زندگی با ثبات، ادي، امن و قابل پیش بینی را به 

آشوب و درهم شکستگی بوده است؛ نه یک زندگی خوب یا بهتر از قبلی، نه  کشوري هدیه داده که زمانی شاهد
سلطه بر جهان یا نه اتفاقی خیلی بزرگ، بلکه صرفا روسیه اي که قابل اتکا، با ثبات و یکسان است. اما تغییر نسل 

اي روس ها و با محو شدن خاطرات فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي، شاید دیگر این مساله تنها مساله مهم بر
 نباشد. اما این وعده ایست که برژنف یا وارث مدرن او سعی در تحقق آن داشتند و دارند.

 سوء برداشت درباره پوتین

همانطور که دو دهه پیش که پوتین روي کار آمد برنامه و جهت گیري او کامال آشکار بود، پوتین امروزي هم فرد 
با توجه به اطالعات امروزي درباره پوتین، می توان گفت بیشتر مرموزي نیست. مساله جالب توجه این است که 

 آنچه درباره او گفته می شده تفکرات عمدتا اشتباه دیگران درباره او بوده است.
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خارجی ها همواره روسیه را از دید خودشان مورد قضاوت قرار داده وجود دارد.  يادیز لیدال یاشتباه نیچن يبرا
تر از تمایل شیبآباد  کجانااز  نیهستند. ظهور پوتبه شدت ناتوان کشورها  ریها در درك سا ییکایآمربه ویژه و  اند

نگرفتند تا اینکه  يجد کلمه یواقع يرا به معنا نیپوتیا ها  یلیخاو به سلطه بر کشور مورد توجه قرار گرفت. 
قدرت  کی«آن را  ، متحده االتیا ي پیشینجمهور سیرئ، که باراك اوباما يدر کشوراقدامات او  ایشد،  رید یلیخ

را باور می او  يدروغ ها یغرب استگذارانیسشمردند. در بیشتر موارد  تیاهمبی کرد، می  فیتوص »يمنطقه ا
 کردند.

بر مبناي سیاست گذاري هاي واشنگتن بود تا  شتریب نیپوتتحت کنترل  هیاز روس کایآمر يرهای، تفسیطور کل به
آنهایی که در جریان جنگ سرد درگیر بودند، به عقب نگاه می کردند و  افتاد.می ق مسکو اتفاآنچه حقیقتا در 

خود و  يجمهور استیدوره روایل از جمله بوش و اوباما در ا گرانیدي را می دیدند. شورو رجماهی اتحاد 2ورژن 
غرب باشد و شواهد  ياگرا بر عمل یکیتواند شر یمدر سر می پروراندند که را اي  هیروس يایترامپ، روهم اکنون 

او که اخیاي ملی روسیه را تنها در صورت » مجموع، صفر«و دیدگاه  نیپوت یتهاجم فزاینده دال بر سیاست هاي
 شکست سایر کشورها ممکن می دانست، نادیده می گرفتند.

ربوط می شود: براي درك اشتباه غرب از پوتین دالیل زیادي وجود دارد و یکی از آنها به نداشتن دیدگاه درست م
غربی ها هیچ چارچوب و تصوري از جهانی که در آن استبداد، و نه دموکراسی، در حال ظهور بود و براي شرایط 
ژئوپولتیکی بعد از جنگ سرد قدرت هاي تجدیدنظرگرا همچون روسیه و چین در شرایط مساوي با ایاالت متحده 

خود را تنها متحده عادت کرده بود که  االتی، ايشورو ریاتحاد جماه یپس از فروپاشرقابت می کردند، نداشتند. 
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نسبت » خانه آزاد«قدرت هوشمند بداند. امروز که شمار دموکراسی ها در جهان طبق شرایط  کیابرقدرت جهان و 
 آسان تر به نظر می رسد. نیدرك پوتبه گذشته کاهش یافته، 

 زیمتمابه ناچار  نیرود. پوت یم شیپاو ت مخالف که جهان در جهآمد  ی، به نظر مدیبه قدرت رس نیپوت یوقت
بود. روسیه یک قدرت در حال سقوط بود و پوتین مجبور بود نظم را به کشورش بازگرداند و از این رو، تهدید قابل 

وقتی خبرنگاران براي پوشش خبرهاي انتخاباتی که  ،2001 سال سپتامبر 9توجهی به شمار نمی رفت. در تاریخ 
حاصل می کرد به بالروس  نانیاطم يجمهور سیبه عنوان رئفعالیت خود ندر لوکاشنکو از ادامه الکسادر آن 

از دو دهه بعد و هیچ کسی تصور نمی کرد که  بود »در اروپا کتاتورید نیآخر«رفتند، تیتر خبرها چیزي شبیه به 
چه رسد به اینکه دیکتاتورهاي  مچنان در صدر دولت در کشورهاي خود باشند،ه نیپوتهم لوکاشنکو و آن روز، هم 

 دیگري هم در اروپا به جمع آنها اضافه شوند.

نیافتن آن وقوع  ي، به معنابه نظر می رسدتصور  رقابلیغ که اتفاقی لیدلاین به تنها نشان داده است که  خیتار
پوتین با شکستن چه در گذشته و چه در زمان حال است.  نیپوتدر درك اشتباه از مهم  لیدل کی نیاما انیست. 

سال فاصله دارد و اکنون این اتفاق بیش از هر زمان دیگري دست یافتنی به نظر می رسد.  9رکورد استالین تنها 
همانطور که قبال پوتین به اشتباه دست کم گرفته از آن است که  یحاک هیروس ریغرب در سوء تفسپیشینه اما 

از پیشتر نمایان شده اند: عالئم هشدار دهنده اغراق شده باشد. شد، اکنون هم احتمال دارد که درباره قدرت او 
از ملی گرایی به عنوان بهانه اي براي منحرف کردن توجه ها از مشالت ، وچک شدن استدر حال کروسیه اقتصاد 

اختالف دارند و از تمرکز قدرت در  میغنا میتقسدر حلقه هاي داخلی بر سر نخبگان داخلی استفاده می شود، 
تنها چیزي که می توان داند؟  یم یچه کستان پوتین سوء استفاده می شود. آیا هدف پوتین همین بوده؟ دس

 زنده است.همچنان  نیپوتتحت فرمان  نیکرملگفت این است که روح برژنف در 
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 حزب محور مرد

 نیتسلط بر چ يبرا نگینپیج یش تالش
 

 مک گرگور چاردیرنویسنده: 

 

کرد  ، رئیس جمهوري چین، دیدارنگینپیج یش، معاون رئیس جمهوري باراك اوباما، با دنیکه جو با 2011سال 
مواجه شد. اینکه نظام چگونه کار می کند؟ رابطه متحده  االتیابا یک سري سواالت درباره سیاست گذاري هاي 

این کند؟  رینگتن را تفساز واش یاسیس يها گنالیس دیپکن چگونه باچگونه است؟ و کنگره  دیکاخ سفبین 
نزدیک به یک دهه ناامیدي از برخورد با هو جینتائو، رهبر پیشین چین، و مشاورانش پس از  دنیبا يبراسواالت 

 دلگرم کننده بودند.
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اما در جریان جلسات و وعده هاي غذایی در پکن و چنگدو، پایتخت استان سیچوان، هیئت آمریکایی متوجه یک 
شی شد: او مانند دیگر رهبران چینی درباره کند و کاو در زندگی نامه اش محتاطانه عمل می مساله دیگر درباره 

به معناي باز گو کردن ها،  ی، چه رسد به خارجینیمقامات چ ابلآنها در مق یشخص يها بازگو کردن داستانکرد. 
  است. کیژدئولویادگرگونی هاي و ها  انتی، خها يپاکسازتاریخ سیاسی معاصر چین متشکل از 

با این حال، شی درباره پدرش، شی ژونگشون، یک انقالبی از روزهاي اول فعالیت حزب کمونیست، و مائو زدونگ، 
موسس چین نوین که براي تحت کنترل درآوردن رقبایش کشور را دگرگون کرده بود، بی پروا سخن می گفت. 

به معاونت نخست وزیري  1950در اواخر دهه  پدر شی که زمانی یکی از اعضاي وفادار حزب به شمار می رفت،
و و پس از حمایتش از رهبري رقیب، او را از صحنه حذف کرده بود. اندکی بعد،  1962رسیده بود، اما مائو در سال 

تحقیر در مالء عام را متحمل شده بود. افراطی سپاه سرخ پدر شی زندانی شده و در جریان انقالب فرهنگی توسط 
که مائو  1970رد آزار قرار داده و او را به حومه شهر تبعید کرده بودند. پدر شی تا اواخر دهه ها پسرش را مو

درگذشت، اعاده حیثیت نشد. اما شی به وضوح به مسافران آمریکایی نشان داد که مائو را رد نمی کند و حتی به 
 او احترام می گذارد.

برخورد با شی به مراتب از برخرد با هو سخت تر خواهد که  ترك کردندبا این ادراك را  نیو مشاورانش چ دنیبا
بود چرا که او جاه طلبی هاي بیشتري براي کشورش دارد و درباره حفظ منافعش تهاجمی تر عمل می کند. حق 

 یداخل يمخالفت هابا آنها بود، اما به هر حال، باز هم او را دست کم گرفته بودند. شی از زمانی که ه قدرت رسید، 
جسورانه و گسترده را  یخارج استیسبه راه انداخت و فساد علیه گسترده اي سرکوب کرد، مبارزه با خشونت  را

. تا پیش از آنکه شی به عنوان رهبر حزب دیکشمی متحده را به چالش  االتیابه اجرا گذاشت که به طور مستقیم 
 را در او پیش بینی کنند.کمونیست منصوب شود، عده اندکی می توانستند این میزان جاه طلبی 

طبق  یخارج لگرانیتحلبسیاري در غرب درباره برداشت هاي اشتباه از چین و شی نوشته اند.  ریاخ يسال ها در
اداره کشور اشتباه  یچگونگ بارهاعتقادات حزب درعادت باورهاي غرب را درباره چگونگی اصالحات در چین با 

که او ریاست  2007اه کننده خارجی ها، ظاهرا همکاران شی هم در سال اما جداي از برداشت هاي گمر گرفته اند.
 جمهوري را از هو تحویل گرفت، برداشت درستی از شرایط نداشتند.

اصول حزب، مائو و شی همواره یک معتقد واقعی به حق حزب براي حکومت بر چین بوده است. از نظر او، مرکزیت 
هستند و رد یک بخش از تاریخچه حزب کمونیست به معناي رد کلی حزب همگی بخش هاي متفاوت یک کلیت 

همه دیگر بخش هاست. از دیدگاه شی، یک رهبر چین باید باالتر از همه سرخها باشد به این معنا که در خوبی و 
 در بدي به حزب کمونیست، رهبر آن و ریشه هاي ایدئولوژیکی آن وفادار بماند.
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ارتش،  یعنیحزب  تیحاکم يستون هابه شدت از فساد و فروپاشی  يجمهور استیمقام ر يزمان تصد درشی 
نجات  تیمورام کی، به وحشت افتاده بود. از این رو، یغاتیو دستگاه تبل یتیامن ي، دستگاه هایدولت يبنگاه ها

 ند.از او پیروي کنحزب  ياعضا همهو انتظار داشت که او تصمیم داشت سرخ ترین رهبر نسل خود باشد.  آغاز کرد.

 
 تولداز بدو سرخ 

هم و حزب را شامل می شد رهبران ارشد سال هاي اول زندگی شی هم امتیازاتی به عنوان خانواده یکی از 
مخاطراتی که به تغییر جهت وزش بادهاي سیاسی با آن مواجه شدند. شی در دوران نوجوانی در مدرسه اي خیلی 

رده در کنار شهر ممنوعه که رهبران ارشد حزب در آن خوب در پکن تحصیل و در ژونگنانهاي، مجتمعی گست
که مائو انقالب فرهنگی را آغاز کرد، دنیاي  1960زندگی و کار می کردند، با پدرش دیدار می کرد. در میانه دهه 

ساله  17وادار کردند. شی پدرش  عیتقبشی زیر و رو شد. نیروهاي گارد سرخ او را دستگیر و به تماشاي مراسم 
 دشواري را گذراند. طیشرافرستاده شد و به حومه شهر آن به همراه دیگر نخبگان ترد شده پس از 

اگرچه زخم هایی بر او گذاشت اما گذراند  ،نیچ یدر شمال غرب نیرنشیفقیا، روستایی جگانیلشی در که  یزمان
 گفت: ،منتشر شد 2000که در سال  يدر مصاحبه اشی رو آماده کرد.  شیپ ينبردهادر عین حال او را براي 

 زیرا اسرارآماتفاق ها  نیدور بوده اند، ا اریکه از آن بس يبا قدرت دارند، افراددر رابطه  يکه تجربه محدود يافراد«
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. من بازداشتگاه قیجالل و تشوخاص می پندارند. اما من به وراي اتفاقات ماوراء الطبیعه می نگرم: قدرت، گل ها، و 
سرانجام  شی» ت برسم.اسیسی عمیق تر از درکسبب شده به  نی. انمیب یمرا شر ب عتیطب يها یها و سرسخت

؛ اما از آن زمان به بعد سیري صعودي شد رفتهیپذ نیچ ستیعضو کامل حزب کمون کیبه عنوان  1974در سال 
 را در حزب طی کرد. 

و  1975راه یابند، اما شی در سال  امروزه تنها بهترین و باهوش ترین افراد می توانند به دانشگاه سینگهوا در پکن
، به آن »کارگر، سرباز، دهقان«پیش از آنکه در دانشگاه امتحان ورودي برگزار شود و به عنوان یکی از ورودي هاي 

راه یافته بود. (هنوز هم بخش گسترده اي از جامعه روشنفکري چین معتقدند که شی تحصیالت خوبی نداشته 
 يرفقا نیکتریاز نزد یکگِنگ بیائو، ی اریبه عنوان دستیلی لباس نظامی بر تن کرد و است.) شی پس از فارغ التحص

مشغول به کار شد؛ این تجربه اي بود که پیوندي مهم بین شی و نیروهاي  يمرکز ینظام ونیسیپدرش، در کم
نزدیکی پکن، و مسلح را در پی داشت. شی پس از ترك کمیسیون نظامی به عنوان معاون دبیر حزب در هِبِی، در 

در آن استان فرماندار  2000در فوجیان، ساحلی در مقابل تایوان در سرزمین اصلی، مشغول به کار و نهایتا در سال 
 در استان ژِجیانگ در نزدیکی شانگهاي فرماندار و دبیر حزب شد. 2002شد. او در سال 

 رهبري باالتر از همه سرخ ها

دروازه مهم  کی انیفوجدر چین دانست.  یخصوص يرونق شرکت هااي فوجیان و ژجیانگ را می توان سنگ بن
 نیچ یخصوص يشرکت هااسقرار شماري از موفق ترین محل  انگیژجو  بود وانیگذاران از تا هیسرماورود  يبرا

که شی بزرگ ترین  2012است. در سال » جیلی«و خودروسازي » علی بابا«ی کیاز جمله غول تجارت الکترون
د، رسانه هاي غربی از پیشینه او در این استان ها به عنوان نشانه درك او از بازارها سخن گفتند. رهبر چین ش

وانشیانگ «بلومبرگ نیوز به نقل از لو گوانکیو، یک تاجر که مالکیت و ریاست شرکت تولید قطعات یدکی خودرو 
وقتی شی دبیرکل (حزب) «است: را بر عهده داشت، نوشت که روح سرمایه داري ژجیانگ بر شی نشسته » گروپ

اما بررسی دقیق » شود، پذیراتر خواهد شد و توجه بیشتري به شرکت هاي تجاري و زندگی مردم نشان خواهد داد.
تر اظهارات و نوشته هاي شی در زمینه اقتصادي در زمانی که در استان هاي فوجیان و ژجیانگ فرماندار بود، نشان 

دولت و اقتصاد  نیتوسعه ب نیتوازن باز همواره است. شی حزب  یارتدوکس سرسخت یحام کمی دهند که او ی
بود اما در عمل، منظورش آماده سازي بخش دولتی بود تا اطمینان حاصل کند که صحبت کرده  ینیکارآفر
 بر آن برتري نمی یابند.  نانیکارآفر

 ریمنتقل کرد تا دب يبه شانگها یبه طور ناگهانکمونیست شی جینپینگ را حزب  يکه رهبر 2007سال  لیاوا
 ونیطبق کنوانستبدیل شد. هو  نیجانشاو عمال به یک گزینه احتمالی براي باشد،  نیشهر چ نیدومدر حزب 
دوره  2پایان  زماناز آن و در  عدسال ب 5کرد تا می نفر را انتخاب  کی 2007اواخر سال باید ، کنگره حزب حزب
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شی به عنوان یک نامزد توافقی ظاهر شد. لی کِکیانگ و لی یوانچائو، رقباي هو، جایگزینش شود.  يجمهور استیر
 گیلتصور سلطه یکی دیگر از اعضاي بزرگان حزب  يبرا. بودند ستیجوانان کمون گیاز لهمانند هو هر دو شی، 

قدرت دیگر را به قیمت  جناح کیقدرت چرا که این مساله قبول بود  رقابلیغ ،گریدهه د کی ياحزب بر بر نانجوا
 جناح ها افزایش می داد.

ی شرایط کامال بر وفق مراد بود. او یک مقام شناخته شده بود که گروه هاي غالب در حزب و قدرتمندترین ش يبرا
خانواده هاي سیاسی و بزرگان حزب قبولش داشتند. او وراي پدرش، شجره نامه اي طوالنی در حزب کمونیست 

و پس از اعاده حیثیت از پدرش، دیگر هیچ لکه سیاهی در آمده  رونیبربلند س یاز انقالب فرهنگچین داشت. 
ارتباطی نداشت. به رغم اینکه  ننمِاانیت دانیم به 1989سال  انهیوحش یحمله نظامشی باقی نمانده بود. با کارنامه 

 اردیلیم يهبردارطرح کال کآنجا یدر  یاستانقامات از م ياریبسفرماندار فوجیان بود که  1990از اواخر دهه 
. از همسرش اولش جدا شده، اما همسر دوم او یعنی پِنگ لیوان از فساد به دور بود، شی اساسا شدند فتارگر يدالر

یک ستاره و خواننده مشهور در سطح ملی وابسته به گروه هنرهاي رزمی بود. شی کامال با اعتماد به نفس عمل و 
بزرگان کرد و تپق نمی زد. اما شاید مهمترین مساله این بود که  در مراسم رسمی به وضوح و قاطع صحبت می

بر سر شی توافق کردند چون او ، آنها ترزیاز رو یتوانند او را کنترل کنند. طبق گزارش یکردند م یمتصور حزب 
 نداشت و تصور می کردند می توانند بر او نفوذ داشته باشند.» پایگاه قدرت«

شود، موافقت الزم براي متمرکز کردن مجدد قدرت در پکن را پس از دوره رهبر ود کسی که قرار ببه عنوان شی 
اي از پراکندگی قدرت در سرزمین هاي دوردست که با فساد و خویشاوندساالري همراه بود، کسب کرد. اما حتی 

انجام وظیفه ساده اگر این اولین وظیفه محول شده به شی بوده باشد، باز هم او در این زمینه خیلی فراتر از یک 
قصد نداشتند که از روي عمد یک اقتدارگراي جدید  2007پیش رفته است. به طور قطع رهبران حزب در سال 

 را براي شکل دهی به کشور روي کار آورند. اما معلوم شد که نامزد مصالحه چیزي به نام سازش نمی شناسد.

 پارانویاي ابدي

می گیرد. اقدامات دو نفر از رقباي شی یعنی بو شیالي، دبیر حزب در دگرگونی شی از چند عامل متفاوت نشئت 
چانگکینگ، و ژو یونگکانگ، رئیس امنیت داخلی، زنگ هشدار را در گوش رهبران حزب به صدا درآورد. در دوران 

بو و هو رهبران حزب مجبور بودند در بسیاري از زمینه ها محتاطانه عمل کنند؛ اما با حمایت شی می توانستند 
. سقوط نداستفاده از قدرت سرنگون شد به اتهام فساد و سوء یطوالن یقاتیتحقژو را زمین بزنند. این دو نفر پس از 

به پا کردن سر و بود که با  یقهرمان انقالب کی کیزماتیمنجر شد. بو پسر کار نیچ استیزلزله در س کیآنها به 
از اعضاي کمیته عالی پولیتبورو بود،  2012ژو که تا اواخر سال صداي مردمی، به حلقه داخلی حزب راه یافته بود. 

از طریق سلطه بر پلیس مخفی و بخش انرژي، قدرت قابل توجهی به دست آورده بود. دستگیري این دو نفر به 
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، جرائم و اقدامات غیراخالقی آنها را آشکار ساخت. بعدتر، رسانه ملی به نقل 2013و  2012ترتیب در سال هاي 
مقامات ارشد دولت اعالم کرد که این دو نفر در حال توطئه چینی براي کودتایی داخلی بودند تا شی را از صعود  از

 به باالترین سمت در حزب بازدارند. در داخل حزب چنین اقداماتی خیلی بدتر از فساد انگاشته می شد.

ود که در سوء استفاده از قدرت و آزادي مساله دیگري که شی را نگران می کرد، زوال ایدئولوژیکی خود حزب ب
عمل شخصی رهبران حزب در شرکت هاي 
خصوصی و دولتی نمود یافته بود. شی در 

در اروپا » یرنگ يانقالب ها«خارج از کشور 
را شاهد بود  انهیدر خاورم یابانیو اعتراضات خ

انجامیده بودند. اما  دولت هاکه به سرنگونی 
ار دهنده براي یکی از جدي ترین موارد هشد

شی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و ترس 
ناشی از تماشاي نابودي یک شبه حزب 
کمونیست شوروي به شمار می رفت. او یک 

یک حزب بزرگ ناپدید شد؛ به همین سادگی. از نظر شمار «گفت:  2012مرتبه در جریان یک سخنرانی در سال 
بود، اما هیچ کسی آنقدر مردانگی نداشت که بایستد و مقاومت اعضا، حزب کمونیست شوروي خیلی بزرگ تر از ما 

چین مطالعات بسیاري درباره فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و اتفاقات بعدي آن انجام داده است. نزدیک » کند.
به یک چهارم قرن از فروپاشی شوروي گذشته بود و شی که هنوز از وضعیت حزب آسوده خاطر نشده بود می 

اعضاي حزب از رهبران ارشد تا اعضاي رده پایین را به بازگشت به مدرسه و آموختن درس هاي  خواست همه
 ریاتحاد جماه چهخیتارنادیده گرفتن «گفت:  2012فروپاشی شوروي وادار کند. او در یک سخنرانی دیگر در سال 

 سمیلیهناتفاق دیگري به مثابه نادیده گرفتن هر  و نیو استال نیلننادیده گرفتن ، يشورو ستیو حزب کمون يشورو
 بر هم می زند و بر نهادهاي حزب در همه سطوح تاثیر منفی می گذارد.افکار ما را چنین کاري  است. یخیتار

روز  200او در . ی شی را به سمت اقدامات دیوانه وار سوق دادندکیدئولوژیارقابت بر سر رهبري حزب و پوسیدگی 
عی را در سیاست تحت پوشش قرار داد و تغییرات گسترده اي با سرعتی اول ریاست جمهوري خود حوزه وسی

را نهاد و یک سري قوانین » رویاي چینی«خارق العاده به اجرا درآورد. در عرض چند هفته بر دولت خود عنوان 
اي جدید رفتاري براي مقامات تعیین کرد، براي ایده هاي قابل بحث و غیر قابل بحث شاخص گذاشت و روزنامه ه

که در کشور تک حزبی واژه کثیفی به شمار می رود، » مشروطیت«لیبرال در جنوب چین را به دلیل ترویج واژه 
سرکوب کرد. او همچنین در مقابل انتقادها از حزب ایستاد. وکالي فعال که فضاي کوچکی براي دفاع از حقوق 

نفر از آنها در جریان  250ستگیر شدند. مقامات از شهروندان یافته بودند نیز دانه به دانه توسط نیروهاي امنیتی د
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یک کارآموزي روش شناختی بازجویی کردند. آنهایی که مجرم شناخته شده بودند بدون یک محاکمه حقیقی سال 
ها به زندان افتادند. وانگ کوانژونگ، یکی از آخرین وکالي حقوق بشر برجسته در چین تا ماه ژانویه امسال به رغم 

 سال در زندان، به طور رسمی به هیچ جرمی محکوم نشده بود. 4گذراندن 

 مدیریت چین به مثابه مدیریت بحران

پرده برداشت » ابتکارعمل کمربند و جاده«ادامه داد. در ماه سپتامبر همان سال از  2013شی این روند را تا سال 
و تبدیل هند  انوسیاقبین یوروآسیا و  ارتباطی ییایو در ینیزم يرهایتوسعه و تسلط بر مس يپکن براکه برنامه 

چین به مرکز تجارت و فناوري و مرتبط کردن آن با اروپا را نشان می داد. شی به رغم اعتراض هاي ایاالت متحده 
بانک سرمایه گذاري زیرساخت هاي آسیا را تاسیس کرد. ریشه کن کردن فقر در چین را به عنوان هدف سال 

تاسیس حزب کمونیست چین، تعیین کرد. او مجدد بر اختالفات با تایوان دامن زد  سالگی 100، همزمان با 2020
خواند که نباید به نسل هاي بعدي منتقل شود. اندکی بعد هم چین اجراي برنامه » مساله اي سیاسی«و آن را 

 دیرینه ساخت پایگاه هاي نظامی بزرگ در دریاي چین جنوبی را آغاز کرد.

اقدام شی از آغاز دوره ریاست جمهوري اش را کمپین مبارزه با فساد او و انتصاب وانگ شاید بتوان مهم ترین 
کیشان، یکی از سرسخت ترین و تواناترین مقامات نسل خود به عنوان رئیس این عملیات، دانست. وسعت پاکسازي 

مقامات مربوطه درباره  که این عملیات آغاز شد، 2012در جریان این عملیات در مخیله نمی گنجد: از اواخر سال 
عضو هیئت عالی  7میلیون نفر از آنها را مجازات کردند.  1,5میلیون مقام چینی تحقیقات و بیش از  2,7بیش از 

پولیتبورو، کابینه دولت و ده ها ژنرال درجه دار از جمله مجازات شدگان بودند. دو مقام ارشد هم به مرگ محکوم 
میلیون نفر عضو داشت، اما پس از مستثنی شدن کشاورزان، افراد مسن  90شدند. حزب کمونیست چین بیش از 

و بازنشسته که به طور عمده از اشتباهات آنها چشم پوشی شد، پاکسازي تقریبا یک نسل کامل از اعضاي حزب را 
ساد صرفا حذف کرد. شمار باالي متهمان و مجازات شدگان از این حقیقت پرده بر می دارند که عملیات مبارزه با ف

یک بهانه براي پاکسازي سیاسی بوده است. هیچ شکی نیست که در این کمپین شماري از رقباي شی هدف گرفته 
 شدند؛ اما گستره عملیات وراي فهرست دشمنان او بود.

 ارشدژنرال هاي از  یک، یانگیژانگ می توان به پرونده  مبارزه با فسادناخوشایند این کمپین  تیماهي درك برا
بخش فعالیت سیاسی ارتش (مسئول نظارت بر وفاداري ایدئولوژیک در ارتش) نگاهی انداخت. از  سیو رئ نیچ

دیدگاه عموم مردم، ژانگ یک عضو بی اهمیت حزب کمونیست بود که تنها به دلیل لباس نظامی که بر تن می 
 2017ه شمار می رفت. در سال کرد در عکس ها قابل تشخیص بود. اما در داخل نظام، او یک بازیکن قدرتمند ب

از که  ينشانه ا نیاولآویخته بود، پیدا کردند. در گوانگژو ش از سقف عمارتجسد ژانگ را در حالی که خود را 
با کمپین مبارزه با فساد خبر می داد، شیوه پوشش خبري اتفاق توسط رسانه ها بود. به رغم  وا یخودکشارتباط 
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بی «و در حزب، از ژانگ به احترام یاد نشد. روزنامه رسمی ارتش او را مردي چندین دهه خدمات و مقام ارشد ا
فرار از  يبد برا یک اقدام«و » یدادن به زندگ انیپا يشرم آور برا یراه«شیوه مرگ او را و » توجه به اخالقیات

از مرگ سال بعد یک و حدود  2018خواند. اما اقدامات حزب علیه ژانگ با دفن او پایان نیافت. در سال » مجازات
 ژانگ، او را از حزب کمونیست اخراج کردند؛ این شیوه حزب براي گناهکار دانستن او به شیوه رسمی بود.

طبق . دیبه اوج خود رس 2017در سال  یعنیاو ریاست جمهوري تمرکز قدرت اواخر دوره اول م يبراتالش شی 
شخصی را انتخاب می کرد  دیباشی  نیادر ، نیچ يسطح باال يهاگذاري  استیستغییر در حال کنوانسیون هاي 

عمال لغو و را به دو دوره پنج ساله  يجمهور استیریت دقانون محدوجانشین او شود؛ اما او  2022سال که در 
 کرد.چین رهبر ماندگار خود را 

 
 هیچ چیزي ابدي نیست

این مساله در ابتدا در رقابت چین با شی تصمیم گرفت تا مدیریت چین را به صورت مدیریت بحران انجام دهد. 
ایاالت متحده کمک رسان بود. اما در ادامه مسیر سبب شد که شمار دشمنان او در خانه و منتقدانش در خارج 
افزایش یابد. هزاران خانواده ثروتمند چینی و مشاوران آنها که شاهد نابودي زندگی لوکس خود در رندك کمپین 

چسبیدن کنند  ینخبگان تکنوکرات احساس ماي سال ها به خشم از شی ادامه خواهند داد. مبارزه با فساد بودند، بر
شی به قدرت، نابود سازي اصالحات حقوقی نوظهور و به آشوب کشیدن وضعیت اقتصادي کشور خیانتی به آنها 

 دیز تولدرصد ا 70حدود ؛ کرد یاظهار نظر م یبخش خصوص بارهاواخر به ندرت در نیهم تابوده است. شی 
ایفا می کند. اظهارات  ییزا اشتغالچین مربوط به بخش خصوصی است و این بخش سهم قابل توجهی در  ياقتصاد
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نمادین شی در این زمینه در اواخر سال گذشته میالدي و وقتی که شی گروهی از کارآفرینان را به جلسه اي در 
می تواند از روحیه  کوتاه مدتاین روند بود. شی در اصالح اي از تالش براي دعوت کرد، نشانه خلق تاالر بزرگ 

ملی گرایانه که در پی جنگ تجاري با ایاالت متحده و خصومت هاي ناخوشایند رئیس جمهوري دونالد ترامپ 
 برانگیخته شده، سود ببرد؛ اما واقعیت این است که مشکالت ایجاد شده در دوران شی از بین نخواهند رفت.

در همه زمینه ها از متحده  االتیاست. ایافته  شیافزالفت ها و مقابله ها با چین به شدت چین مخاخارج از  در
است. با شده متمرکز  یبر رقابت صنعتی، با چین مقابله می کند. آلمان نظام هاياستقراراقدامات تجاري گرفته تا 

نگران است که مجبور شود   ایآس يکشورهادیگر از  ياریبسهمانند  ایاسترال متحده در منطقه، االتیکاهش قدرت ا
خودش در برابر چین از خود دفاع کند. ژاپن نگران است که چین بر دریاهاي پیرامون آن مسلط شود و در صدد 
تالفی دشمنی هاي دیرینه برآید. تایوان نگران است که پس از چندین دهه خودمختاري مجددا تحت سلطه 

نوب شرقی آسیا همچنین از قرار گرفتن در سایه چین ناراحت سرزمین اصلی چین قرار بگیرد. کشورهاي ج
هستند. براي کانادا زنگ هشدار سال گذشته و زمانی به صدا در آمد که پلیس ونکوور یک مدیر اجرایی ارشد 
چینی از شرکت مخابراتی هوآوي را دستگیر کرد تا به آمریکا تحولی دهد؛ مقامات چینی در مقابل دو شهروند 

را دستگیر کردند و به گروگان گرفتند. در هنگ کنگ، از ماه ژوئن تا کنون میلیون ها نفر علیه قانون کانادایی 
 پیشنهادي استرداد مجرمین به سرزمین اصلی تظاهرات کرده اند.

هم در رهبري حزب و کشور رقبایی داشت؛ اما شی دست کم در حال حاضر از بی رقیب ماندن خود مائو  یحت
 2022ده است. اما بسیاري معتقدند که تا پیش از کنگره بعدي حزب کمونیست چین در سال کسب اطمینان کر

و به ویژه اگر مشکالت اقتصادي کشور همچنان حل نشده باقی بمانند، ترس هاي شی گریبان او را خواهند گرفت. 
رند. شاید شی بتواند کار این احتمال وجود دارد که در آن زمان مخاطره آشکار ساختن تمایالت خود را به جان بخ

خود را با استفاده از ضعف هاي حزب در خانه و استفاده از جنگ هاي چین در خارج راه بیندازد. اما شاید روزي 
 کند. يریگکنارهبرسد که نهایتا بپذیرد که او هم فانی است و زمانی می رسد که باید از قدرت 

ست طبق خواسته هاي خود، توانایی و جسارت زیادي نشان داده شی در تغییر و به زانو درآوردن نظام حزب کمونی
است. اما آنطوري که از تاریخ معاصر چین بر می آید، نظام دیر یا زود با او مقابله خواهد کرد. در این زمینه، صرفا 

 مساله زمان مطرح است.
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 ظهور و قدرت گرفتن اسالم گراي ترك

 کرده است اردوغان ترکیه را متحول
 

  نویسنده: کایا گنچ

 

ظهور کرده است. او  هیساله ترک 96 خیاست که در تار مدارياستیس نیترغیر قابل درك اردوغان  بیرجب ط
گر و در عین  ، محاسبهداردپدرانه مستبد است و در عین حال رفتاري محبوب است، کرده اما  یقطبجامعه را دو 

رسد که نقشه راه خود  یکند و به نظر م یم رییبار تغ کیغان هر چند سال اردو يدئولوژیاحال بی برنامه است. 
نیز در میانه مسیر تنظیم می کند. او صبر و حوصله ندارد: بسته سیگار را از دست شهروندان می قاپد تا آنها را را 
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هد؛ و پس از یک مباحثه به ترك وادار کند؛ روزنامه نگارانی که سواالت دشوار می پرسند را مورد انتقاد قرار می د
را ترك می کند. اما در عین اقتصاد در داووس  یمجمع جهانخشم آلود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 

می خواند، یعنی یک کشور » دیجد هیترک«آنچه را ه تا او دیسال طول کش 16 :صبور باشدحال، او می تواند بسیار 
 ه حاشیه می راند و مطبوعات در آن تحت فشار هستند، تشکیل دهد. ان را بمخالفخودکفاي اقتصادي که 

این ترکیب خشم و آرامش بوده که سبب موفقیت قابل توجه اردوغان در صندوق هاي راي شده است. او در سال 
، سهم 2011درصد از آراء را به دست آورده بود و در سال  34در حالی نخست وزیر شد که حزبش تنها  2003

که اردوغان براي ریاست  2014درصد افزایش یافت. در سال  50لت و توسعه اردوغان در مجلس به حدود حزب عدا
بار دیگر همین اتفاق  2018جمهوري نامزد شد، بیش از نیمی از مردم ترکیه به او راي دادند و این اتفاق در سال 

 تکرار شد.

جهان استفاده  ریبا سا هیروابط ترکنوسازي  يدرت براق نیو از ا لیخود را به قدرت تبد یمردم محبوبیت اردوغان
، نیبه سمت چ ست راعضو ناتوکه یک  هیو شمال عراق گسترش داده و ترک هیرا در سور هیو نفوذ ترکاکرده است. 

سوق داده است. در همین حال، شیوه استفاده او از قدرت در داخل کشور اعتراض ها و مخالفت  هیو روس رانیا
میان فمنیست ها، چپ گراها و طبقه متوسط سکوالر در پی داشته است. ترکیه تحت نظارت اردوغان هایی را در 

به بزرگ ترین زندان خبرنگاران تبدیل شده است. جداي از خبرنگاران، بسیاري از فیلمسازان، نویسندگان، عکاسان 
 و شخصیت هاي دانشگاهی را نیز به زندان انداخته است.

ی اوایل سال جاري میالدي، نامزدهایی که متحد اردوغان بودند در انتخابات محلی شکست در نتیجه بحران مال
خوردند. با این حال، حتی اگر حزب عدالت و توسعه محبوبیت و در نتیجه آن پایگاه هاي محلی خود را از دست 

اگر چنین اتفاقی روي  وجود دارد. 2023بدهد، باز هم احتمال پیروزي اردوغان در انتخابات ریاست جمهوري سال 
رئیس جمهوري ترکیه خواهد بود و نام او در تاریخ این کشور به عنوان دومین ریاست  2028دهد، اردوغان تا سال 

 جمهوري طوالنی پس از کمال آتاتورك، به ثبت خواهد رسید.

با  1930در دهه  آنها را نابود کرد وخالفت  1924بود که در سال  یژنرال عثمان ک) یها پدر ترك( آتاتورك
از خاکستر خود  یتک حزببه سمت مدرن سازي سوق داد. آتاتورك در حکومت را  هیترکاستفاده از نیروي نظامی 

 هیترک يبورژواز جادیاز ا ،مدرن ساخت یبوروکراسبیرون کشید، ملت مدرن -کشور کی دهیفروپاش يامپراطور کی
از شیوه اردوغان در ابتدا راه دهند. خود  یزندگبه را  یبغر تهیملت مسلمان را متقاعد کرد مدرن کیو  تیحما

 ایجاد که مجبور به 2008از سال حکومت داري او انتقاد می کرد؛ اما  وهیش متمرکز آتاتورك در بازسازي ترکیه و
 استیاعتراض به س يکه ترك ها برا 2013سال آن در شد و پس از  یمختلف بوروکراس يجناح هادر میان تعادل 
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که  ياستمداریاتخاذ کرد. ستهاجمی مشابه آتاتورك  يروش هاهم اردوغان خیابان ها تجمع کردند،  او در يها
 ین شباهت را به او دارد!شتریبسعی داشت از یکی از پیشینیان خود فاصله بگیرد، اکنون 

 ترك جوان

با  استانبول یرنشین درفقمحله  کقاسم پاشا، یسال پس از درگذشت آتاتورك در  16یعنی  1954سال  اردوغان
انیایی آن نوازندگان رومجیب برها و خاطر آتش نشانان، فاصالب هاي باز و خیابان هاي گل آلود به دنیا آمد که به 

بود، با فروش نان پس از پایان ساعت هاي درسی در مدرسیه  یکشت تانیکاپ کیفرزند بود. اردوغان که مشهور 
براي  ییدر شاخ طاللنگر انداخته  يبار یعرشه کشتبازگشت به خانه از  پول جمع می کرد. غروب ها در، دینی

قرآن خواندن و برانگیختن تحسین حضار استفاده می کرد. او فوتبال هم بازي می کرد و زمانی آرزوي شغلی در 
از او وزرش را در سر می پروراند؛ اما با دیدگاه اسالمی او پذیرش شلوارك هاي ورزشی دشوار بود و پدرش هم 

 خواست که شغل دیگري براي خود بیابد.

، هیترک خیدر تارگرا برجسته اسالم  استمداریس، نجم الدین اربکان، یک ساله بود 15اردوغان وقتی  1969در سال 
منتشر کرد و از ترکیه خواست روابط خود را با جامعه اقتصادي اروپایی » ملی گوروش/دیدگاه ملی«مانیفستی در 

رهبران اسالم گرا در بنگالدش و پاکستان و سراسر جهان اسالم متحد شود. از همان لحظه اي که صطع کند و با 
نهضت اربکان از . طرز فکر شکل گرفت نیاو با ا یاسیس زیغراپیوست، اربکان  ینجات ملاردوغان نوجوان به حزب 

کرد. می  تیحما رانیدر ا ینیروح اهللا خم یانقالب اسالم از و يشوروجنگ علیه در افغانستان در  نیمجاهد
 یالملل نیبسخن گفتند و صندوق » غرب یبیصلذهنیت جنگ هاي «از  یاسیس يها ییمایدر راهپ رهبران احزاب
این رویکرد خواندند. اردوغان و جنبش او به نبود منابع  دجدیرا تجسم  ياقتصاد يهمکارتوسعه و پول و سازمان 

گذاشت، می که به اسالم احترام ن یدولت سکوالر تا زمان ،از نظر آنهاند: اسالمی در صحنه هاي عمومی اعتراض کرد
 مستحق احترام نبود.

در زمان زمینه چینی براي مسابقات بوکس برنامه ریزي کرد که قرار بود گلبدین حکمت  1985سال  دراردوغان 
صحنه سیاسی به ترکیه آمده  یار، رهبر گروه مجاهدین تحت حمایت سیا که براي استقبال از بازگشت اربکان به

نظم یافت. اردوغان با خود به بزرگان اسالم گرا  یسازمان يها اثبات مهارت يبرا یفرصتبود، نیز از آن دیدن کند، 
بانفوذ که ارتباطات مذهبی مناسب را در اختیار اردوغان می گذاشت، جنبش  کیدر استانبول،  یصوف ينقشبند

به عنوان بازیکن تیم فوتبال در استخدام شهرداري استانبول بود، اما ممنوعیت  متحد شد. در آن سال ها اردوغان
در یک کارخانه ، اردوغان يسربازي خدمت اجبارداشتن ریش اسالمی در تیم او را وادار به استعفا کرد. پس از پایان 

اربکان که نام آن به  حزب يدعوت کردند تمام وقت براتولید سوسیش مشغول به کار شد. دیري نگذشت که از او 
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» یشرور جهانجدید نظم « هیعل حزب در استانبول سیرئ. اردوغان در مقام کار کندتغییر کرده بود، » حزب رفاه«
  دفاع کرد. ریالجزا یدر جنگ داخل یاسالم یشورش يها وهگرایده فارس اعتراض و از  جیجنگ خلسخنرانی، به 

اب شده، سح ییبا عمل گراتوانست  اردوغان
و از  زیمتما انیگرا اسالمدیگر خود را از 

در دهه  هیترک استیسات ساختاري در رییتغ
ما به مردان «او می گفت:  د.ناستفاده ک 1990

می  یخوبقرآن را به قرائت ریش داري که 
که کار  میدار ازین يبه افراددانند، نیاز نداریم. 

او در همین » انجام دهند. یخود را به درست
به وجود آورد که از داوطلبان  ياشبکه راستا 

در عرض چند ساعت ده ها هزار پوستر حزب 
او می کردند.  عیدهندگان توز يراي راهنما در میان صبح دفترچه ها نصب و در ساعات شلوغی وارهاید يرا رو

 اردوغان می رساندند.دهندگان  ايبه رحزب رفاه از را  ها گنالیسخود می خواند که » شبکه عصبی«این شبکه را 
در هم و  بیتخراستفاده می کرد که » يآجر وارید«از عبارت سازمان خود  فیتوص يبراهم  گرید هیتشب در یک

 شکستن آن دشوار است.

 .نتیجه دادندکه اردوغان به عنوان شهردار استانبول انتخاب شد،  یهنگامو  1994در سال  یاساس يتالش ها نیا
ممنوع اعالم کرد عمومی کن ارا در ام یمشروبات الکلو  گانیرا یاسالم التیعطت امیرا در ا یمل و نقل عموماو ح

ش پرسید، گفت: تیموفقدرباره علت از او  يخبرنگار یوقت. برداشتبا حجاب را  زنان ياشتغال برا يها تیو محدود
خیلی زود شغل  تبدیل شد وسکوالرها و ژنرال ها هشداري براي شجاعت اردوغان به » من امام استانبول هستم.«

 نیآتش یسخنراناردوغان به دلیل کرد و  لیرفاه را تعط زبح 1998سال دادگاه عالی ترکه : انداختخطر او را به 
این لکه ننگ قانونی که قوه قضاییه قصد  ماه زندان محکوم شد. 10و به متهم نفرت به  کیتظاهرات به تحر کیدر 

او را به شدت افزایش داد و سبب شد  تیمحبوباردوغان استفاده کند، خاتمه کار  يبرا یبه عنوان راهداشت از آن 
وقتی محکومیت اردوغان تمام شد، کند.  شکتاخواست س یدولت مبدانند که خود  يصداترك هاي دیندار او را 

 او براي پا گذاشتن در مسیر قدرت آماده بود.

ملی تبدیل شد و ممنوعیت فعالیت سیاسی خود سیاستمدار به  یمحل مداراستیسیک که اردوغان از موقع بود آن 
را بر عهده گرفت. او در توصیف اختالف با مربی خود از حزب اربکان شده جدا  گروهرا به چالش کشید و رهبري 

آنچه براي جاه طلبی هاي » یست.دوست بهتر قتیافالطون دوست من است، اما حق«از ارسطو نقل کرده است: 
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ی مطبوعاتبود. اردوغان در کنفرانس  2001ب عدالت و توسعه تاسیس شده در سال اردوغان مفید می نمود، حز
ادعا کرد که اشاره و خود  یدتیعق يبه عنوان سنگ بنا ییکثرت گرابه ایجاد دموکراسی و  دیاعالم حزب جد

شخص به  کیک گروه مسئول اداره حزب است و تصمیمات توسط ی«است: بر اشتراك قدرت  یو مبتنا نبشج
دوره سیاست «و اعالم کرد که  فیتوص »ارکستر رهبري«در حزب را او نقش خود » د.نشو یرهبر اتخاذ نموان عن

با همکاري دو نفر از دیگر کهنه کاران حزب است. اردوغان حزب عدالت و توسعه را  دهیرس انیبه پا» خود محوري
دي کاریزماتیک و از حمایت قلب آناتولیایی . این سه نفر افراکرد سیسات چنیعبداهللا گل و بولنت آررفاه یعنی 

ترکیه برخوردار بودند و یک ایده ناب داشتند: اینکه ادغام ترکیه در اروپا و حمایت از آزادي مذهبی پیشنهادي از 
آرینچ در یادآوري آن  محافظه کار بود. يها نفع تركکردن ترکیه خوب و به  دموکرات سوي اتحادیه اروپا براي

پیشتر به ترکیه به چشم دیوي می نگریستیم که مذهب و فقرا را تحت فشار قرار داده است. روند «: زمان می گوید
اردوغان هم به این » مذاکرات با اتحادیه اروپا ما را متقاعد کرد که امکان دموکراسی سازي در ترکیه وجود دارد.

او را » دموکراتیک محافظه کار«ه، حزب مساله اشاره کرده بود که به دلیل ماهیت غیردموکراتیک نهادهاي ترکی
قلمداد کرد و از مزایاي » مخالف نهادگرایی«می شد بدون در نظر گرفتن آن به عنوان یک حزب اسالمی، یک 

خارجی بودن و در عین حال محبوبیت مردمی بهرمند شد. این براي سال هاي متوالی یک فرمول ایده آل براي 
 پیروزي بود.

سلطه متعهد شد به  2004اردوغان در  شد. روزیپ ءدرصد آرا 34با  هیترک 2002در انتخابات عدالت و توسعه  حزب
پایان دهد و رئیس ستاد کل ارتش ترکیه را که زمانی یک نیمه خدا به شمار می رفت،  استیارتش بر س نهیرید

فزایش داد. اما نهایتا دموکراسی به یک حقوق بگیر دولت تبدیل کند. این وعده ها محبوبیت او را در میان لیبرال ها ا
جاي سلطه نظامی را نگرفت. همانطور که سایمون والدمن و امره چالیشکان نوشته اند، سلطه نظامی در ترکیه 

به جاي » سال هاي اردوغان«داد و » نظام موروثی حزب عدالت و توسعه«جاي خود را به  2010نهایتا در دهه 
را به ارمغان آورند، عمدتا با تصمیم گیري ها در رده هاي باال به سبک و  »اجماع عمومی و کثرت گرایی«اینکه 

سیاق استبدادي همراه بودند. در همین برهه زمانی بود که اردوغان مسیر خود را از لیبرال ها جدا و به سمت ایجاد 
 طلبی او بود.قدرت در مسیر  يموانع کمترکرد که به معناي حرکت  يجمهورنظام ریاست 

 دولت يسپار برون

 شانه چپ وشانه راست او رو به جلوست گام بر می دارد: با اعتماد به نفس سانتیمتر قد،  180اردوغان با حدود 
یعنی محله دوران نوجوانی او مشهور است، » قدم زدن قاسم پاسالی«اندکی عقب ترست. این نوع راه رفتن که به 

شدن به نلسون  لیبه تبد لیبرابر تما پس از زندان، در به طور کامل شخصیت او را توضیح می دهد. اردوغان
 ابانیخ دوره عثمانی در پروا، یک فرد بی »کولهان بی«به تجسمی از یک مقاومت کرد و در عوض  هیترک يماندال
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او با این چهره توانست بر شروع محقرانه و فروتنانه خود تاکید و پایه هاي . پرسه می زد، تبدیل شداستانبول  يها
ی برخوردار شود که از او به دلیل ارزش محروم انیگرا اسالمجتماعی و دینداري خود را تقویت کند و از طرفداري ا

 .کردند یم تیحما هاي محافظه کارانه و نه اصالح طلبانه

در قلب هر «به رویاي خود رسیده بود، زمانی گفت:  1993که در سال  ریچوپان فق بچه، پسررلیدم مانیسل
 نمونه الهام بخش از کهم مانند دمیرل ی ظهور اردوغان» نهفته است. يجمهوریاست ر يآرزواي  هیرکشهروند ت
 کیقهرمان همانند همه داستان هاي خوب پرداخته شده، اردوغان به عنوان حال،  نیرو به جلوست. با احرکت 

ن محافظه کار پیشین، اردوغان طبق سنت سیاستمدارا. ي بودریپذ بیآس ی دیگر هم داشت و آنتیشخصروي 
در خودروي خود از هوش  2006سال  چهره یک رهبر در مخاطره را از خود ارائه کرد که نیاز به دفاع داشت. او

 نیارفت و درهاي خودرو قفل شد و محافظانش مجبور شدند شیشه ها را با چکش بشکنند تا او را نجات دهند. 
 کرده بودند را تقویت کرد. انتیخش به او کانیکه نزددیده تممرد س کیاسطوره  اتفاق یکی از عواملی بود که

 

اردوغان بارها از یک اسالم گراي ضدغربی به دموکرات محافظه کار رنگ عوض کرده است. همانطور که روسن 
اصال با  1990چاکر، روزنامه نگار ترك، نوشته، اردوغان در زمان ورود به سیاست ملی از سیاست محلی در دهه 

چهره یک لیبرال به خود راحت نبود، اما از آنجایی که نیروهاي سیاسی قدیمی او را به حاشیه رانده بودند، گرفتن 
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نگریستند. » قدرت سازمانی و اسالم گرایی پویا بر پایه راي دهی«لیبرال ها به او به مثابه پلی بین نهادگرایی و 
اسالم گرایی با نظم جهانی سازگار است، به ائتالف حزب عدالت و توسعه با علم بر اینکه این دیدگاه از جنبش 

محافظه کاران و اصالح طلبان در اروپا، یک حزب سیاسی در سطح اروپایی که هدف اصالحات در اتحادیه اروپا و 
 نه رد آن را دنبال می کند، پیوست.

نداشت.  یدولت یکراسبوروسمت ها در پر کردن  يبراگزینه اي  چیاردوغان هاساسی وجود داشت.  مشکل یک اما
در  ارائه خدماتاداري ها با گرایش اسالمی در گرچه ابودند.  یاسیساز دیگر گروه هاي  شتریب ستهیکارمندان شا

آموزش، ماهر به نظر می رسیدند، تمایل چندانی به بخش هاي  یو حمل و نقل عمومو درمان  بهداشت بخش هاي
را  میرمستقیغ تیحاکم یاردوغان سنت عثمانبه همین دلیل . دادند ینشان نم یاطالعاتفعالیت هاي و  سیلپ

مند سپرد. قدرت کنانیبازرا به دیگر و ارتش  سی، پلهییقوه قضااز جمله دولت او بخش هاي مختلف زنده کرد.
نسل قبلی که با دستورکار  يبوروکرات ها هییوزارت امور خارجه و قوه قضادر  2013 تا 2003 يها سالسپس، در 

آنها پیشینه اي در  شتریشدند. ب نیگزیجابا نیروهاي جدید بودند، سازي حزب عدالت و توسعه مخالف  یجهان
 1999در تبعید، اداره می شد. گولن از سال  یداشتند که توسط فتح اهللا گولن، واعظ اسالم ینیشبکه مدارس د

ت پنسیلوانیاي ایاالت متحده زندگی و پس از آنکه به تالش براي برهم زدن نظم سکوالر ترکیه متهم شد، در ایال
 می کند. آن زمان طرفداران گولن در پلیس و ارتش نیز نفوذ کرده بودند.

بود. اردوغان کنترل رفتن از دست دولت به دست آمد، بهاي سنگینی داشتن و آن  يبرون سپار ی که ازقدرت اما
 ریاقتدار غ لی حکومت می کردند، دریافت کهکه در کاخ هاي خود از طریق اربابان مح یعثمان نیسالطهم مانند 

سلطه طرفداران گولن گرا در اعتراض به  یمل وسکوالر  يدر ارتش، ژنرال هادر معرض خطر قرار دارد. متمرکز او 
قضایی سال هاي گسترده  يپرونده هاجریان ند، در ه بودترك نکردکردند و آنهایی هم که سمت خود را استعفا 
تازه منصوب  ي، دادستان هايدر دادگسترو حبس ابد حتی حکم از آنها  یشدند. برخ يزپاکسا 2010 تا 2008

ي ملی ها اما ترك رفیع گرفتند.ت 2012 تا 2010 يها کردند در سال یم تیحما يکه از پاکساز یانیشده و قاض
لی تمام شد. به قیمت از دست رفتن آراء در آناتوحزب عدالت و توسعه این خشم براي بودند و گرا خشمگین 

اردوغان روابط خود را با طرفداران گولن قطع کرد، از حمایت از نهادهاي آموزشی آنها عقب کشید و اعضاي این 
 گروه را از بروکراسی اداري پاکسازي کرد.

احمد یکی دیگر از بخش هایی که نیروهاي متخصص کافی نداشت، سلطنت را به ، یخارج استیس دراردوغان 
. وزراي شود یخوانده م »هیترک نجریسیک يهنر«که اغلب  ، واگذار کردالملل نینشمند روابط بداووداوغلو، دا

 کیبه عنوان  هی. ترکه بودندرا حفظ کرد هیترک یخارج استیآموزه غرب محور سخارجه از حزب عدالت و توسعه، 
 هیو روس رانیا ن،یچ از دی، با1999اروپا از سال  هیدر اتحاد تیمتحده و نامزد عضو االتیکشور عضو ناتو، متحد ا
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 يریمسشد، امور خارجه  ریوز 2009در سال فاصله می گرفت. اما داووداغلو، استاد دانشگاه محترم ترك که 
کشور بال و پر گرفته توسط «از  دیبود و با یوارث خالفت عثمان هیترک«نوشت:  اوکردند.  شنهادیرا پ یمتفاوت
، قفقاز، اهیس يایآن در تقاطع در تیموقعیل می شد. ترکیه با توجه به تبد» تاثیرگذارکشور یک «به » غرب

 ».آماده بود یملل اسالم يرهبراز روز ازل براي و اروپا  انهیخاورم

فرصتی یافت تا توانایی هاي ترکیه را در سوریه به ، یبهار عربآغاز و با لذت می برد  ها یجاه طلب نیااز  اردوغان
که به تغییر نظام در سوریه و مصر امیدوار بود، روي نیروهایارتش آزاد سوریه و اخوان نمایش بگذارد. اردوغان 

 یرهبر جهانالمسلمین سرمایه گذاري کرد. دکترین داووداغلو این امکان را براي اردوغان فراهم آورد تا خود را 
. بهبود بخشد يگرید ير هر جاکه د هیمسلمانان را نه تنها در ترکجایگاه تواند  یکه م یکند، کس یمعرف یاسالم

امروز ، دیباور کنمرا «و پس از آنکه براي سومین مرتبه به عنوان نخست وزیر منصوب شد، گفت:  2011او در سال 
رام اهللا، نابلوس، . دمشق به اندازه آنکارابود و  روزیپ ریبه اندازه ازم روتیب شد. روزیبه اندازه استانبول پ هم وویسارا
 »شدند. روزیپ اربکریبه اندازه دي و قدس اختر، کرانه بنیجن

اما دو اتفاق این رویاها را بر باد دادند. اولی، فروپاشیدن سیاست خارجی اردوغان در خاورمیانه بود. در مصر، محمد 
مُرسی، رئیس جمهوري جدید، و دیگر رهبران اخوان المسلمین درخواست اردوغان براي نگاه به ترکیه سکوالر به 

را نپذیرفتند و بعد از آنکه مرسی در یک کودتا برکنار شد، امیدهاي اردوغان به » الگوي دموکراسی«یک عنوان 
، کردها هیسورشمال در یک نمونه سکوالر اخوان المسلمین در سراسر منطقه شکل یک فانتزي به خود گرفت. 

مستقل کشور  کیبه دنبال یش پها  مدتو سبب شدند که کردها در ترکیه که از  دادند لیتشکا جد منطقه کی
ها نفر از چپ گراها و طرفداران  ونیلیبود. م یداخل امیقدومی، . ي خارج شونداز روند صلح با دولت مرکزبودند، 

 کردند. ییمایراهپ هیدر سراسر ترک يشهر نیادیم دیگر استانبول و »يگز«در پارك  2013در سال  ستیز طیمح
ملی گراها روي ، به را از دست داده بود ها برالیکردها و لطرفداران گولن،  تیحما کهآن زمان بود که اردوغان 

تحریک « منتقدان خود راهاي او سخنرانی و  استیآتاتورك و سخود را حفظ کند. او این بار در مدح تا قدرت آورد 
 تحت محاصره غرب است. هیکرد که ترکمی و ادعا توصیف  »کنندگان اذهان عمومی

موضع رهبري را در خاورمیانه بی ثبات کرد که به نوشته  انهیخاورمترکیه در  يو انزوا» گزي«تظاهرات پارك 
به آنها از طریق  پاسخ، استاد خوانش تحوالت جهانی و »امپراطوري اردوغان«سونر چاگاپتاي، محقق و نویسنده 

 ییروپاارهبران سایر گرم او با ر شد، اما روابط ینخست وز 2014سال مهارت در روابط عمومی بود. داووداغلو در 
داووداغلو را که چالشی براي اقتدار خود می  2016سال برانگیخت. اردوغان در ماه مه اردوغان را خیلی زود خشم 

به  يجمهور استیکاخ رو فردي بی تجربه تر را جاي او گذاشت. اگرچه در آن زمان  به استعفا کرددانست، وادار 
ماه از  2کشور با مشکالتی مواجه بود. هنوز کنترل  يبراهنوز اما اردوغان ده بود، تبدیل ش هیترک استیمرکز س
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بر  کشته 250به راه انداختند که ناکام  يکودتانگذشته بود که طرفداران گولن در ارتش یک داوود اوغلو  يبرکنار
فیس «برنامه  قیاز طر ، اردوغانردندکمی مجلس را بمباران نده ساختمان جنگ يجت ها جا گذاشت. در حالی که

 یاز دموکراس یعموم نیادیها خواست با جنگ با سربازان در م تركمصاحبه کرد و از » سی ان ان ترك«با » تایم
 دفاع کنند.

، ياضطرار تیبا اعالم وضعکودتاي نافرجام براي اردوغان یک فرصت دیگر براي متمرکز کردن قدرت فراهم آورد. او 
از  شیدرآورد، ده ها هزار نفر از کارمندان دولت را بازداشت، ب قیتعل حقوق بشر را به ییاروپا ونیکنوانساجراي 

 لغو کردطرفداران گولن مشکوك بودند، با  وندیپداشتن هزار ترك را که به  50، و گذرنامه لیرسانه را تعط 100
ه نظام ب 2017سال  یه پرسآشوب و هراس بود که ترك ها در هم يفضا نی. در اتا مانع خروج آنها از کشور شود

جنگ جدید «اردوغان مدعی بود که تنها اوست که می تواند نظم را در این  دادند. اير يجمهور استیر یحکومت
برقرار سازد؛ او مدعی شد که برخی از احزاب مخالف با دشمن خود متحد شده اند. این اظهارات » استقالل

ی جواب اسیس ياستراتژ کیاما به عنوان منتظره بودند، ریاول غ یقرن پس از جنگ جهان کچندقطبی سازي ی
این  اردوغانآراء را به دست آورد. درصد  53، 2018 يجمهور استیاردوغان در انتخابات ردادند و سبب شدند 

ي راست افراطی برخوردار شد و با کمک »جنبش ملی گرا«، یعنی حزب گرید یاسیجنبش سمرتبه از لطف یک 
و با واگذاري برخی از سمت هاي کلیدي در بوروکراسی به رقیب جناح راستی، هم  داد لیتشک یدولت ائتالفآن 

 ي خود را نگران ساخت.اسالم گراحزبی هاي 

 ماندن در اوج

 2005عامل سیاسی قدبلند در لباس هاي براق با چهره اي به مثابه سوپر استارها، در سال هاي  کی ،یبک عاکف
وي اردوغان بود. او امروز در نقد از رئیس پیشین خود و گروهش سخن می گوید. مشاور ارشد و سخنگ 2009تا 

 کنند. یکار نم گریو توسعه د دالتاول حزب ع يها بازخورد سال يسازوکارها«او اوایل سال جاري میالدي گفت: 
ار دارد دهندگان، اصر يگو با راو  گفت يرفت. حزب عدالت و توسعه به جا نیحزب از ب یمیقد يها تیحساس

 »کند. یمواجه شدن با مشکالت، آنها را پنهان م يداشته باشد. به جا یغاتیمونولوگ تبل کیکه 

بهاي نادیده تواند  یدر کفش اردوغان هستند. اردوغان م زهیسنگربه مثابه  یمانند بکپیشین  یمتحدان ناراض
نمی کنند،  تیحماندان از او پاي صندوق هاي راي چرا که  ستیز طیها و دوستداران مح ستیکمونگرفتن 

می  صحبت دیحزب جدیک  لیتشکی که دیگر توهمات درباره اردوغان را کنار گذاشته از انیاما اسالم گرابپردازد؛ 
به شمار می روند. اخیرا دو نفر از سه موسس حزب سلطنت حزب عدالت و توسعه  يراباساسی  یچالشکنند، 

ادي اردوغان سخن گفته اند: آرینچ لحن چندقطبی سازي حزب را عدالت و توسعه علیه سیاست گذاري استبد
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تا آستانه تبدیل شدن به نامزد اپوزیسیون پیش رفته است.  2018مورد انتقاد قرار داده و عبداهللا گل در انتخابات 
 داووداغلو هم به نوبه خود در فیس بوك مانیفستی در مخالفت با نظام ریاست جمهوري منتشر کرده است.

 28سال گذشته  هیترک ریلبزرگ تري براي اردوغان است.  دیتهد هینگران کننده اقتصاد ترک تیوضعاین حال، با 
ي از ژوئیه کاری. نرخ بافتی شیدرصد افزا 30 ییمواد غذا متیق ،درصد از ارزش خود را از دست داد و امسال

یده است. آنچه ترك ها را بیشتر تحت میلیون نفر رس 4,5درصدي داشته و به  4افزایشی  2019تا ژوئیه  2018
شمار  2019فشار قرار داده، افزایش شمار پناهجویان سوري است که در ترکیه مستقر می شوند. (تا ژوئن 

میلیون نفر می رسید.) از این رو، جاي تعجب نداشت که حزب عدالت و توسعه  3,6پناهجویان سري در ترکیه به 
س و ژوئن کاهش محبوبیت خود در بسیاري از شهرهاي بزرگ کشور از جمله در انتخابات محلی در ماه هاي مار

 آنکارا را شاهد بود.

پابرجا  ، هنوزبا صبر و حوصله ساختهدر سال هاي گذشته که اردوغان  »يآجر وارید«اما به رغم همه این تَرَك ها، 
خلق  يحزب جمهورشمار ابر بر 10که تقریبا عضو دارد  ونیلیم 11مانده است. حزب عدالت و توسعه حدود 

اکنون به همان اندازه با حزب عدالت و توسعه  یی. همسو، است1923آتاتورك در سال تاسیس شده توسط 
ی همراه طبقات مختلف اجتماع، با فرصت هاي شغلی براي ترك ها از 1930در دهه  حزب آتاتوركهمسویی با 

 است.

به زندگی نامه نگاران آتی باشد، سلطنت خود را به دوره هاي  اردوغان اخیرا در اقدامی که می تواند نوعی کمک
در مقام و رفاه در حزب گرایی  اسالم يها سالی ونیزیمصاحبه تلو کیو در مختلف تقسیم بندي کرده است. ا

را  اصالح طلب ریبه عنوان نخست وز خود توصیف کرد و دوران فعالیت» يکارآموز«را دوران شهردار استانبول 
ئیس جمهوري به شایستگی عنوان دوران رفعالیت او به عنوان  يها اما سالخواند. » مهارت اندوزي«دوران 

اکنون با فاصله اندکی از اقتدار کامل، فرمانروایی می کند و این مساله را ساله  65گرفته است. اردوغان » استادي«
در تلویزیون هاي بزرگ اخبار  يمهورج استیرمی داند. در کاخ  ریاجتناب ناپذپیشین، متحدان پس از خیانت 

به  عیسر یدگیبه رس کارشناسان ملزمو سراسري کشور که بیشتر مورد توجه عموم هستند در حال نمایش 
نفري  ونیلیم 82 یملتاساسی مورد توجه مردم هستند؛ اما قطعا ده ها نیرو براي رسیدگی به مشکالت مشکالت 

زراي منتخب مسئول رسیدگی به مشکالت مردمی بودند که به آنها راي براي نزدیک به یک قرن، و. ستندین یکاف
ها را بر  استیتوسعه س تیمسئول يموزش، فرهنگ و فناوردادند؛ امروز، اعضاي هیئتی متشکل از کارشناسان آ

در حال  ی، رسانه و بخش دولتاستیسمبتنی بر بنگاه هاي مالی و فرهنگ جانبداري در عهده گرفته اند. اقتصاد 
تبدیل می شود. از دیدگاه  یداخل استیساکثریت گرایی به طور فزاینده دارد به عاملی تاثیرگذار در است.  گسترش

شده ضروري  یو قطب یتیکشور چند قوم کدر یحفظ نظم  يبرا یکنترل يها وهیش نیحزب عدالت و توسعه، ا
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ضعف نهادها، عدم نظارت  یعنی هیترک یدموکراس کیستماتیس يشکست هااین شیوه ها  قتیدر حقهستند، اما 
 را تشدید می کنند.  در طول قرن گذشته یفرهنگ راتییرحمانه تغ یب رعتبر مطبوعات و س

کاربر  ونیلیم 52 هیاست. ترک درتمند ماندههمچنان ق ییچالش ها نیوجود چنبه رغم  هیترک یجامعه مدناما 
در  قیحقا یشمارش آرا، بررسدر  تیامن تیبا محور یاتابتکار ریاخ يدارد. در سال ها یاجتماع يفعال رسانه ها

اورهان توجه بسیاري را به خود جلب کرده اند. زنان  هیخشونت علمنع و » ال جی بی تی کیو« رسانه ها، حقوق
ممکن است شود، می  دهیچیثروتمند و پ یلیکشور خ کیکه  یهنگام«می گوید: ، اي هیترک سی، رمان نوكپامو
با » کنند. یمرا احساس قدرت این  زینآن کشور افراد تک تک قدرتمند تصور کند، اما  اریرا بسخود آن رهبر که 

، چالش بزرگ اردوغان در یک دهه آتی این اروپا در اسالم هراسافزایش قدرت فردي در ترکیه و ظهور پوپولیسم 
مناسبی براي پیشبرد امور است.  متقاد سازد ترکیب او از خشم و صبر هنوز الگويدهندگان را  يراخواهد بود که 

و هیچ شکی دهد.  وقس تیرا به سمت امن هیترکاو همچنین باید مردم را راضی کند که تنها اوست که می تواند 
 به کار خواهد گرفت.توان خود را براي موفقیت در این امر خطیر، همه اردوغان نیست که 
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 انتقام جو يجمهور سیرئ

 شد؟ رهیچ نیپیلیدوترته بر ف انهیوحش سمیپوپول چطور
 

 اس. کُرُنِل الی: شسندهینو

 

 یاز همکالس یکیبه  لیدر مان کیدر دانشکده حقوق در کالج مردان کاتول لیدوترته در سال آخر تحص گویرودر
هور بود، مش »يرود«کرد. دوترته که در آن زمان به  کیاو را مورد تمسخر قرار داده بود، شل ظیکه لهجه غل شیها

 یاسیاز فرزندان نخبگان س گرید ياریبود و همانند بس نیپیلیدر جنوب ف ندانائویم رهیپسر استاندار وقت جز
پدرش  یشخص يمایهواپ ،یاسلحه، محافظان شخص انیآموزش سطح باال برخوردار بود. او در م تیاز مز نیپیلیف

 کیسبب شد که به عنوان  لی، لهجه دوترته در مانحال نیبزرگ شد. با ا یو گشست و گذار با پسران مشهور محل
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 کیمساله به او طعنه زده بود. دوترته نزد نیدوترته هم بر سر هم یشناخته شود. همکالس یجنوب نیه نشیحاش
کرد، در  یم یسخنران انشیحام ينامزد شده بود و برا يجمهور استیکه در انتخابات ر یسال بعد و زمان 45به 

طبق خاطرات دوترته، » دهم. یدرس خوب به او م کیمنتظرش ماند. با خود گفتم «ه گفت: خاطر نیا يادآوری
جان سالم به در برده و احتماال درس خود را هم آموخته است. دوترته هم اگرچه از حضور  يراندازیاز ت یهمکالس

است که من به  نیا تقیحق«کرد. او گفت:  افتیمنع شد، اما مدرك حقوق خود را در یلیدر مراسم فارغ التحص
 .گرفتند دهیجمله را نشن نیا حضار» کردن به مردم عادت دارم. کیشل

دفاع  يشد که برا یظاهر م یمتداول دوترته بود که در آن نه به عنوان متجاوز که به عنوان قربان تیروا وهیش نیا
 یاقدام نیهده گرفته بود، اما با چنقانون را خود بر ع ياجرا تیاز ناموس خود به اسلحه متوسل شده بود. او مسئول

متداول دوترته بود:  يها تیروا گریشاخصه د کیهم  نیبود. ا دهیبه جان خر زیمتجاوز مجازات شده را ن نهیک
، اگرچه به »کردن به مردم عادت دارم کیمن به شل«ماجرا با جمله  انی. و پایبیخودتخر نیدر ع ییخودستا
آن در مبهم بودنش  ییبایبود. قدرت و ز دیتهد کی یحت ای قتیحق انیب ترشیمطرح شد، اما ب یشوخ کیصورت 

 .بود

 يدر همه عمر دوترته، داستان ها قتیو در حق يجمهور استیر یدر ط ،یانتخابات يها نیسراسر دوران کمپ در
ز اقتدار و قدرت او ا ریانداز شده است. تصو نیعموم مردم طن انیآنها در م تیروا وهیشده اند و ش تیاو بارها روا

 .ماندگار دارد یتیجذاب یعضالن

 تیمحبوب نیبرخوردار بود. ا يدرصد 80به  کینزد يتمندیخود از رضا يجمهور استیدوره اول ر مهیدر ن دوترته
از  کی چیسال، ه 80مرتبه در  نیاول يدوره کمک کرد؛ برا انیمتحدش در انتخابات م ينامزدها يروزیاو به پ

را  تی. قانونگذاران متحد دوترته اکثردنشدن نیپیلیف يدر مجلس سنا یموفق به کسب کرس ونیسیاپوز ينامزدها
خود  نانیبا افراد مورد اطم زیرا ن یعال وانیاو کنگره را تحت کنترل گرفت و البته د بیترت نیبه دست آوردند و بد

بود و هم شرم آور، به  رمنتظرهیغ آن در انتخابات که هم ينامزدها نیبا شکست قدرتمندتر برالیپر کرد. حزب ل
با  يجمهور سیاز مردم جنگ رئ ياریشدند و بس نیبه تمک بیاز رسانه ترغ ي. بخش گسترده ادید بیشدت آس

 .و مدافعان حقوق بشر را تنها گذاشتند کیکاتول تیقرار دادند و روحان قیمواد مخدر را مورد تشو

 اریتمام ع یاسیس يها کیاستاد تاکت کیرگزار پرقدرت و کا کیخود  يجمهور استیسال ر نیدر سوم دوترته
درباره نظام  یعموم یاو از نخبگان، مصرف کنندگان مواد مخدر و مجرمان به نگران يبود. اعتراض ها و انتقادها

متحده  االتیا«و  »یستیالیامپر لیمان«پروا دامن زد. او با خشم درباره  یشکست خورده و طبقه حاکم ب ییقضا
 یاسیموج س کیدم زد. دوترته بر  یو جهان یاز نخبگان مل یتیاز نارضا لیسخن گفت و به تفص »یستیالیامپر
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ساله اسلحه به دست از  74 نیشیشهردار پ کی. اما چطور ینظم یاز ب یعموم تیاز حما یسوار بود؛ موج یجهان
 دهد؟ قیتطب یجهان یاسیس طیاندازه خود را با شرا نیا تاتوانست  نیپیلیف یجبهه جنوب

 داوائو يراهنما دفترچه

 يشهر بندر کیسازد،  لیاعمال قدرت خود تبد استیس يبرند تجار شگاهیاز آنکه دوترته آن را به آزما شیپ داوائو
 کتاتوریمارکوس، د ناندیها بود. فرد ستیکمون يشورش ها به رهبر يمهم برا یو هدف ندانائویم یدر سواحل جنوب

در  ژهیبه و ستیکمون يها کی. در همان زمان، چردقدرت خود را از دست دا 1980دهه  لیدر اوا ن،یپیلیف ماریب
متخصصان  انیها، در دانشگاه ها و در م نیزاغه نش انیبه دست آوردند. آنها در داوائو از م يشتریقدرت ب ندانائویم

 .کردند دایخود پ يبرا یروانید، پمورد سوء استفاده قرار گرفته بودن يکتاتورید تیطبقه متوسط که در دوران حاکم

 25حدودا  یارتش 1980کردند و در اواسط دهه  یم تیفعال ییدر مناطق روستا شتریب ینیپیلیف يها ستیکمون
 شاتیاز آزما یدادند. اما آنها در شهرها هم حضور داشتند. آنها به عنوان بخش لیها تشک ییاز روستا يهزار نفر

نفره بودند  3 ای 2 يجوخه ها قتیحق دردادند که  لیرا تشک» گنجشک« يها نگای ،يشهر يخود در جنگ افزار
آنها در  گاهیکردند. پا یها را خلع سالح م ابانیو سربازان در خ سیپل يروهایحرکت و ن یکه به سرعت و پنهان

 .تگش لیو ارتش تبد نیشهرنش يها کیچر نیب یجنگ دانیموسوم به آگدائو بود که به م يداوائو زاغه ا

 نیپیلیکشتارها در ف تختیزود به پا یلیخ داوائو
شد  یم ابانیاز خ يگشت. در هر گوشه ا لیتبد

 انیهم اجساد قربان یکرد؛ گاه دایرا پ ياجساد
و  یشخص يو انتقام ها یاسیس يکشتارها

 یرا از آب م ياخاذ يضرب و شتم برا نیهمچن
بود. مارکوس در  دهیگرفتند. نظم و قانون فرو پاش

 يها ابانیدر خ یمردم امیق یدر پ 1986ل سا
 سیرئ نو،یسرنگون شد. دولت کورازون آک ل،یمان

 االتیتحت فشار ارتش و ا ن،یپیلیف دیجد يجمهور
ها  ستیسرکوب کمون دالحنیشد اتیمتحده عمل

 شت.گ لیمتحده تبد االتیا یستیضدترور اتیآزمودن عمل يبرا یرا به راه انداخت. داوائو در آن زمان به محل

 افتیرا برعهده داشت که در نیپیلیبه ف یتیمامور استیر 1987در سال  کایآمر نیشیکالرك، دادستان کل پ يرمز
 یمبارزه با شورش اتیبه عمل نیمتحده همچن االتیانتقام جو نقش داشته است. دولت ا يدر ظهور گروه ها ایس
بلند ملسح  يها به اسلحه و چاقوها یرنظامیان، غکرد. در آن زم یم یکمک فن ندانائویدر م نیپیلیارتش ف يها
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 انیانتقام جو نیا زیسرخ ها ن هیعل ییویراد يزدند. برنامه ها یها پرسه م ابانیها در خ ستیشده و در شکار کمون
 د.کر یم کیتحر شتریرا ب ستیضدکمون

شد. پس از سقوط  ریائو درگداو استیدادستان دولت در س کیدوره ترس و وحشت بود که دوترته به عنوان  نیا در
مخالف مارکوس معاون  ونیسیدوترته به لطف ارتباط مادرش با اپوز ،یهمه مقامات محل ینیگزیمارکوس و جا

ها برنامه  ستیکمون هیکه عل ییویراد برنگاردر برابر جون پاال، خ يشهردار شد. دو سال بعد، در انتخابات شهردار
 یشد. او به عنوان شهردار به طور همزمان نقش حام روزیرقابت کرد و پتر  یمیقد استمداریس کیساخت، و  یم

آنها اختالف  نی، ب»و حکومت کن ندازیتفرقه ب« ياستراتژ کیکرد و در  یم فایرا ا بیرق يگروه ها انیو داور در م
را  نیشیپ ستینضدکمو کیها از همه گروه ها را به کار گرفت و  زانیها، او پارت يریکاهش درگ باکرد.  یم جادیا

 يو سرخ ها هشدار داد که به جا تکاریجنا ياو کار کند و به همه دار و دسته ها يبرا يانتخاب کرد تا در شهردار
 د.شهر، پسرخوانده او بو سیلپ سیداشت و رونالد دال روزا، رئ یروابط خوب سیبروند. او با پل يگرید

 يکرد. او مقررات منع آمد و شد برا یپدرساالر شهر را اداره م کیدر داوائو، به مثابه  يسال شهردار 22در  دوترته
را محدود و نقض  یممنوع، فروش مشروبات الکل یاماکن عموم شتریرا در ب دنیکش گاریس ن،ییها تع تیاقل

از  یکیرا ارتقاء داد،  یرفاه اجتماع يبرنامه ها نیرا سرکوب کرد. او همچن یو رانندگ ییراهنما نیکنندگان قوان
 يسوء استفاده ها یبه زنان قربان یکرد، خدمات رسان يرا راه انداز 911 يها تیخطوط تلفن فور نیموفق تر

نوار قرمز تجارت را  دنیساخت. او با بر یدرمان يها کینیکل ازمندانین يرا در دستورکار قرار داد و برا یجنس
تر،  منیا ییاز داوائو یاز خشونت همگکرد. شهروندان خسته  يگذار هیها سرما رساختیخشنود ساخت و در ز

 .استقبال کردند رگذارتریکارآمدتر و تاث

 داوائو فیکث راز

 ستیدرباره کمون یها وام گرفت. او رسانه ها را نه با نگران یها و ضدشورش ستیکمون يآزادانه از کتاب راهنما دوتره
 یهفتگ یونیزیبرنامه تلو کی زبانیانه استفاده کرد و مبمباران کرد. او هم مانند پاال از رس تکارانیها، که درباره جنا

برنامه  ياز قسمت ها یکی. او در دیرا بر عهده گرفت تا در آن درباره سارقان و فروشندگان مواد مخدر سخن بگو
محله شهر را  نیرتریو مواد مخدر از فق ییفرد مظنون بر جرائم جنا 500نام  2001در سال  »يو یت يساند«

 احبهقسمت برنامه مص نیماه پس از ا کیخبرنگار در داوائو، با شهردار درباره  کی الس،یآرگ نی. کارولاعالم کرد
که به  گریفرد د 17از مصاحبه کشته شده بودند.  شینفر از فهرست دوترته تا پ 4کرد و گزارش داد که دست کم 

 .شوند یپس از آن کشته م یاندک یدر فاصله زمان زیتلفن همراه متهم بودند ن يفروش مواد مخدر و دزد

قاتالن  یکشتند. گاه یدر روز روشن آدم م یبودند که گاه يعمدتا افراد مسلح ماسک دار موتور سوار قاتالن
 يکشتارها نهایکرد. ا یم ییدزد شناسا ایگذاشتند که او را به عنوان فروشنده مواد مخدر  یمقتول م يرو یعالمت
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از اراذل » جوخه مرگ داوائو«بود.  گرانید يبرا ياهداف به عنوان هشدار يپاکسازبودند که هدف از آنها  یشینما
 گریبرها، فروشندگان مواد مخدر و د بیبودند که ج ستیضدکمون انیسابق و انتقام جو يها یکیو اوباش، چر

 یم ادیکرد، به  یم یکه در آن زمان در داوائو زندگ یشیکش کاردال،یکشتند. آمادو پ یخرده پا را م تکارانیجنا
 يصدا رونیب«بود:  یمراسم عروس يخود در حال برگزار يسایدر کل 2008روز بعد از ظهر در سال  کیآورد که 

، 15حدودا  يپسر دمیموضوع از چه قرار است. د نمیرفتم تا بب رونیمن هم ب تی. به دنبال جمعدمیشن يراندازیت
و تنها چند ماه پس از  2016اظهارات را در سال  نیا ردالکایپ» افتاده است. نیزم يساله کشته شده و رو 16

 کیخود را در هوا شل يبودند. اما آنها اسلحه ها یکیدر همان نزد سیافراد پل«کرد:  انیدوترته ب يجمهور استیر
ه به ثبت و طبق کاردالیپ» .زندیخود از آنجا بگر يخواستند به قاتالن فرصت دهند با موتورها یکردند انگار که م

 هیکمک کرده است.او سال ها عل 2015تا  1998 يجوخه مرگ در سال ها يها لمورد از قت 1400از  شیب يبند
حضار پنهان شده  انیبعد از آنکه متوجه شد افراد مسلح در م 2018کشتارها موعظه کرد و در ماه اوت سال  نیا

 گرفتهوام  ستیکمون يها کید را از چرخو يها کیجوخه مرگ داوائو تاکت کاردال،یشد. به گفته پ یاند، مخف
 .بودند وستهیجوخه پ نیگنجشک به ا يها گانیمانده از  یباق ياز اعضا یبودند برخ

 
 شتریب ،یمدن يو گروه ها کیکاتول تیرسانه، روحان ياز اعضا یشمار اندک يداوائو بود. به استثنا فیراز کث نیا

اگر بخواهم «گفت:  السیبه آرگ 2001بودند. دوترته شهردار سال  هرفتیعدالت دوترته را پذ يشهروندان منطق اجرا
گناه جان خود را از دست بدهند،  یب انینکه قربانیا يدهم به جا یم حیباره صادقانه صحبت کنم، ترج نیدر ا

الن. خرده پا بودند و نه قات تکارانیجوخه مرگ جنا انیقربان شتریب قت،یاما در حق» باشم. تکارانیشاهد مرگ جنا
 .کشته شوند ایدارند: بکشند  نهیبود که شهروندان تنها دو گز نیاظهارنظر ا نیا یضمن يبه عالوه، معنا
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 يجمهور استیداوائو تا کاخ ر از

 نیکرد و شهر هم او را. داوائو همچن يبود. او شهر را بازساز يدوترته به مثابه کالس درس دولت دار يبرا داوائو
بود: او وعده داد همانطور که صلح و سعادت را به شهر خود  يجمهور استیبه انتخابات رورود  يدوترته برا طیبل

که او  يا یداوائوست. قرارداد اجتماع يو قهرمان الگو سندهیکار را کند. او نو نیهم زیکشورش ن يبازگردانده، برا
اکنون » .دینپرس یکنم، اما سوال یم من از شما مراقبت«بود:  نگونهیشده بود، ا شنهادیبه قانونگذاران در داوائو پ

 .در حال اجراست نیپیلیقرارداد به طور گسترده در سراسر ف نیهم

 يزیندارد. اداره داوائو همه چ يگرید ییتجربه اجرا چیدر سمت شهردار داوائو، ه تیاز سابقه فعال يجدا دوترته
شهردار « ،»يجمهور سیرئ« ياو را به جادهد  یم حیاست که ترج لیدل نیداند. به هم یاست که او در موردش م

و  ابانیو کوچک هستند: جرائم؛ دست انداز ها و چاله ها در خ تیاهم یشهردار ب يها یبخوانند. نگران »نیپیلیف
متحده  االتیو در ا لیدر مان ستیالینخبگان امپر هی. اظهارات او علستین دئولوگیا کی. دوترته يتجار يمجوزها

 بیغرور آس يبرا ی. آنها درمانردیگ ینه، بلکه از احساسات او نشئت م يدئولوژیاز ا هیو روس نیاو به چ شیو گرا
 ياز باز یو چه در امور داخل یخارج استیهستند: دوترته چه در س یاسیس يباز ي. و آنها مهره هاهستنداو  دهید

 .برد یلذت م گریکدیدادن رقبا در برابر 

 کیوعده  نیپیلیکنند. او به ف یم فیاو را تعر يها استیهستند که س و دوستان دوترته اتیتجرب احساسات،
 ینیپیلیف دهید بیغرور آس يدولتمرد را نداده است؛ او به آنها دوترته به عنوان مجازات کننده مجرمان، انتقام جو

 يت هابن بس انهیدهد و اوضاع را در م یمرا کاهش  کیسازد، تراف یکرده که جاده م شکشیرا پ يها و مرد
 .برد یم شیپ یدموکراس

کرد.  یشناخت و با آنها کار م یشده است که در داوائو آنها را م لیتشک يافراد قابل اعتماد دوترته از افراد حلقه
بود.  کیکاتول شیکش کی ور،یجون واسکویا ویدوترته، لئونس يجمهور استیدوره اول ر یاسیمشاور س نیتر کینزد
کرد.  یم یهم همراه يجمهور استیدر داوائو مشاور دوترته بود، او را در کاخ رگو هم که » بونگ« ستوفریکر

 گریاز د یرا بر دوترته دارد. برخ يرگذاریتاث نیشتریسناتور است در حال حاضر ب کیشود گو که اکنون  یگفته م
دورِزا که تا سال  یسیو ع ،ییدارا ریسوم، وز نگوئزیاز جمله کارلوس دوم يجمهور سیرئ نهیبا نفوذ کاب ياعضا

 .دوترته بودند یدوران کودک يها یدر روند صلح بود، از همکالس يجمهور استیر رگذشته مشاو

مبارزه با مواد مخدر  نیاو در داوائو الهام گرفته شده است. معمار کمپ تیاز دوران فعال زیدوترته ن یسیپل ياستراتژ
بود. دال  ،یداوائو و سناتور کنون نیشیپ سیپل سیزا، رئدوترته، دال رو يجمهور استیدر ر سیپل سیرئ نیو اول

 یبه فروش مواد مخدر را م نیدرب خانه مظنون یاستان تو مقاما سیبود که در آن ماموران پل یروزا مبدع روش



 ۳۹ بدادهمه مردان است

به عنوان  تشیدهند. دال روزا روز اول فعال انیپا نهیزم نیخود در ا تیکردند به فعال یزندند و از آنها درخواست م
 .درا در سراسر کشور آغاز کنن اتیعمل نیدستور داد که ا سیپل يها گاهیبه همه پا ن،یپیلیف سیمقام پل نیباالتر

کشته شدند با قاتالن  سیپل اتیدر عمل ایمردند؛  تایاز آنها که درب منزلشان به صدا در آمده بودند، نها ياریبس
 یاز اسام یفهرست هیاوست: ته يهمانند عالمت تجار مواد مخدر هیماسک دار آنها را کشتند. جنگ دوترته عل

دست  ياعدام توسط موتور سواران مسلح؛ عالمت ها ام؛آنها در مالء ع دیآنها و تهد ينام ها یاعالم عموم ن؛یمظنون
استفاده  زانیاست که م نیا قتی. حقیاساس يدینوشته در کنار اجساد؛ برخورد با مواد مخدر به عنوان تهد

مشکل  نیدوترته درباره ا يکمتر است، اما هشدارها لندیتا ایمتحده  االتیاز ا نیپیلیاز مواد مخدر در ف یرقانونیغ
 .سبب شده مردم به شدت نگران شوند

 
او دشوار  يبرا لیگرم گرفتن با جامعه مان دیگو یگذراند و م یاز هفته را در داوائو م یحاال هم دوترته بخش یحت

انداز شده  نیطن زیکه هواداران دو آتشه او هستند ن دیدوترته در طبقه متوسط جد یاراحتن نیاست. ا ندیو ناخوشا
و کارگران  انوردیسراسر جهان را که به عنوان پرستار بچه، پرستار، در ینیپیلیکه کارگران ف ياست. طبقه ا

رها مشغول به کار شه ریو سا لیکه در مراکز تماس کشور در مان يافراد نیکنند و همچن یکار م یساختمان
 .دهند یم لیهستند، را تشک
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 يبرا یبه آنها فرصت یداده اند. اقتصاد جهان لیپروا، سخت کوش و مشتاق تشک یدوترته را مردان و زنان ب هوادارن
 يمحدود يآنها از فقرا بهتر است، اما همچنان انتخاب ها طیکند. شرا یاز فقر داده، اما آنها را قروتمند نم ییرها

گران  يلوکس از مارك ها دیدر مراکز خر ایداشته باشند  يانتزف يتوانند آپارتمان ها یدارند. آنها نم یندگدر ز
فرزندانشان هستند.  یو چشم انداز زندگ یطوالن يکوچک، رفت و آمدها اتیکنند. آنها نگران جنا دیخر متیق

برخوردار بوده  يدرصد 6، 5 یبا رشد نسب ياقتصاد يها تیآنها از ثروتمندان که در چند سال گذشته از همه مز
ندارند.  یمبارزه با فقر بهرمند بوده اند هم چندان دل خوش يبرنامه ها يایهستند. آنها از فقرا که از مزا یاند، ناراض
کنند و باز هم تحت  یکار م یپردازند ، ساعات طوالن یخود را م اتیکنند، مال یم يرویاز قانون پ نکهیآنها از ا

دوترت  دهیپد«دهد:  یم حیتوض نطوریا ینیپیلیف یاسیس لومدانشمند ع ،یهانکیت ویهستند. جول یند، عصبانفشار
نخبه محور است. اعتراض خشم آلود افراد ثروتمند، تازه ثروتمند شده، خوب و طبقه متوسط  ست؛یفقرا ن امیق

حال،  نیدر خارج از کشور است. با ا ینیپیلینسبتا موفق (از جمله کارگران مرکز تلفن، رانندگان اوبر و کارگران ف
 يبهتر طیدر شرا نکهیا يبه جا نویآک يجمهور استیسال ر 6در  يمتوسط به رغم رشد قابل توجه اقتصاد بقخط

رفتن صلح و نظم و  نیترس از ب ،ییهوا کیها و تراف ابانیترس ها در خ ،یبا کمبود خدمات عموم رد،یقرار بگ
 ».بهتر را شاهد بوده است يدار حکومت يفساد به رغم وعده ها انهیکه پرداخته در م ییها اتینابود شدن مال

 دوترته اختالل

بر پول  يجمهور استیدر انتخابات ر يروزیپ ياخالل گر است. او در تالش ها برا کیکه دوترته  ستین یشک چیه
بوك  سیبه داوطلبان بدون حقوق و فاو  یشد. مبارزات انتخابات رهیچ یاسیباثبات تر س کنانیباز يها نیو ماش

در انتخابات  یاجتماع يدانست که با قدرت رسانه ها نیپیلیف يجمهور سیرئ نیتوان اول یبود؛ دوترته را م یمتک
 کیدموکرات ياحترام به هنجارها يهرگونه ادعا ن،یپیلیف نیشیپ يجمهور يشده است. دوترته برخالف روسا روزیپ

قرار داده و عموم مردم را  دییرا مورد تا سیپل يحقوق بشر را به سخره گرفته، کشتارهارا کنار گذاشته، مدافعان 
 .کرده است بیمصرف کنندگان مواد مخدر و مجرمان ترغ هیبه خشونت عل

بر قدرت  یسازمان يبردن نظارت ها نیاز ب ،يجمهور استیاقدام دوترته در مقام ر نیبتوان گفت که مهم تر دیشا
کرده  یم قیده است. او مطبوعات مستقل را سرکوب، سناتور که درباره گذشته جوخه مرگ تحقبو يجمهور سیرئ

است که  کیکاتول يسایکل يکرده است. او منتقد جد یرا مهندس یعال وانیمستقل د یقاض يو برکنار یرا زندان
 يو دور نیشدن به چ کیاست که با نزد یرا داشته و او کس يجمهور استیر يدر برابر فشارها یستادگیسابقه ا

 .را دگرگون کرده است نیپیلیف یخارج استیمتحده، س االتیاز ا

 يکتاتوریسال پس از سقوط د 30 بایسوار شد. او تقر یستینبود که بر موج پوپول ینیپیلیرهبر ف نیاول دوترته
استه بود، برخ ياستبداد تیحاکم ينخبگان که از خاکسترها ی. آن زمان، دموکراسدیمارکوس به قدرت رس
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اداره دولت انتخاب شدند،  يبراکه در دوران پس از مارکوس  یاسیدرخشش خود را از دست داده بود. طبقه س
جوزف استرادا،  1998بودند. در سال  يمردم عاد يها يتفاوت به گرفتار یب ای تیفاسد، فاقد صالح يعمدتا افراد

دوست  نیهم بهتر 2004شد. در سال  يجمهور سید، رئخو يوجهه مدافع فقرا برا جادیبا ا نما،یستاره سابق س
 استیاکشن با سوار شدن بر همان موج تا آستانه ر يها لمیف کیزماتیکار رهستا ور،یفرناندو پو جون یعنیاو 

 نیرتریفق انیمستحکم در م یانتخابات گاهیپا کیتوانسته بودند  نمایستاره س استمدارانیس نیرفت. ا شیپ يجمهور
 .ا به دست آورنده ینیپیلیف

 يطبقه متوسط مشتاق به جا تیجلب حما ياو به تالش برا يریگ میدر تصم نمایستارگان س نیدوترته با ا تفاوت
برخوردار شده اند. او  یخوب طیدوترته از شرا يجمهور استیطبقه متوسط در دوران ر قت،یفقرا، است. در حق

کرده، درآمد کارمندان دولت  یرا طوالن مانیزا یآورده، مرخص آنها در دانشکده ها را فراهم گانیرا لیامکان تحص
 کیوعده داده که از شدت تراف نیارائه داده است. او همچن گانیرا يفا يوا یو در همه اماکن عموم شیرا افزا

 آن هیکه سرما» ساختن، ساختن، ساختن«او موسوم به  يدالر اردیلیم 170را کوتاه کند: برنامه  رهایبکاهد و مس
 تیدر مناطق پر جمع ینیو زم ییهوا ،ییایدر يرهایژاپن فراهم شده، مربوط به ساخت مس و نیعمدتا توسط چ

 .کشور است

. پس از سقوط مارکوس، ستیدر سطح گسترده تر يکرده که انگار شهردار فیتعر يرا طور يجمهور استیر دوترته
 یاسیس لیو قبا یمحل يروسا ب،یترت نیند و بدسپرد یمحل يقدرت را به دست دولت ها کیاصالح گران دموکرات

 افتهیسلطه  یخانواده ها در سراسر کشور بر ادارات دولت نیاز آنها بود. ا یکیرا قدرتمند ساختند و دوترته هم 
 .کردند یخود اداره م یو با هدف گسترش هژمون یمنافع شخص يبودند و دولت را بر مبنا

به  بیبا هدف ترغ ياقتصاد يمحرك ها ياجرا قیاست که از طر یمحل از مقامات يمتعلق به طبقه ا دوترته
 یسخاوتمندانه مال يایشرکت ها مزا يکه برا یدر قدرت مانده اند. مقامات ،ییو توسعه دارا ینیکارآفر يها تیفعال

تجارت فراهم  ياامن بر یکرده اند و مکان جادیا يمدکارآ یها را ارتقاء داده و بوروکراس رساختیدر نظرگرفته اند، ز
شهرها که به محل  هیو حاش دندیانجام یخانمان شدن فقرا م یو امالك اغلب به ب یدولت يآورده اند. پروژه ها

بود.  تیو جرم و جنا يماریمواد مخدر، خشونت، ب يمناسب برا ییشد، عمدتا فضا یم لیفقرا تبد نیا یزندگ
 نیآشکار آن قابل توجه است؛ اما در ع يو کشتارها سرعت ،یگستردگ لیه مواد مخدر به دلیجنگ دوترته عل

 .رود یبه شمار م زیخانمان ن یب يفقرا هیحال، جنگ عل

را بدهد. اما او » شهردار جوخه مرگ«به او لقب  2015بان حقوق بشر در سال  دهیدوترته سبب شد که د اقدامات
در منطقه  بو،یمانند س ییمخالفان در مکان ها و تکارانیجنا یرقانونیتنها نبود؛ کشتار غ یافراط کردیرو نیدر ا
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که تجارت در آنها رونق گرفته  ییو جا تختیپا یکیو الگونا در نزد تهیبوالکان، کاو يکشور، و در استان ها يمرکز
 .سابقه داشت زیبود، ن

آن. او  در رییاست و نه تغ نیپیلیدر ف طیجهات نشان دهنده استمرار شرا ياریدوترته از بس يجمهور استیر
از آنها به فساد متهم بوده اند.  یبه خود قرار داده که برخ کیافراد نزد اریرا در اخت یدولت ياز سمت ها ياریبس

 گنویکند. بن یحکومت م یاسیس يخانواده ها هاز خود، بر اتحاد شکنند شیپ يجمهور يدوترته هم مانند روسا
برخوردار بود که پس از سقوط  برالیل تینخبگان با ذهن تیاز دوترته، از حما شیپ يجمهور سیسوم، رئ نویآک

شده که توسط  لیتشک ییخانواده ها گریمارکوس و د انیبودند. ائتالف دوترته از حام دهیمارکوس به قدرت رس
 سیکه دوترته در قدرت است دوام آورد؛ اما رئ یتا زمان دیائتالف شا نیها نفوذ خود را از دست داده بودند. ا برالیل

 شرویاز متفکران پ یکه پس از خودش دوام آورد نشان نداده است. برخ یحزب جادیبه ا یلیتا کنون تما يمهورج
جنبش «همان  ای »پاگباباگو لوسانگیک«موسوم به  نیادیبن یاسیجنبش س کیاو تالش کرده اند تا  نهیدر کاب

 .داشته اندن نهیزم نیدر ا یچندان شرفتیدهند، اما تاکنون پ لیتشک »رییتغ يبرا

 کیکرد و هم  جادیدار ا شهیر یاسیحزب س کیهندو هم  ییگرا یمل يهند، بر مبنا رینخست وز ،يمود ناراندرا
 برالیو نظم ل برالیل یرد دموکراس يبرا يروشنفکر هیتوج کیاوربان در مجارستان هم  کتوری. ویاسیجنبش س

 سمیبرالیانجام نداده است. مبارزه او با ل یهار قابل توجک چیدو ه نیبا ا اسیارائه کرد. دوترته در ق یالملل نیب
نخواهد داشت.  یرا ادامه دهد، دوام چندان راثشیکه م يماندگار يدئولوژیا اینبود جنبش، حزب  لیاحتماال به دل

خود  یاحتمال نیدوترته گذاشته، به عنوان جانش يداوائو جا پا يمرتبه به دخترش سارا که با شهردار نیاو چند
کند. اما در حال حاضر،  یبه خانواده رو م تایدوترته نها ،ینیپیلیف یمیقد وهی. درست مطابق شاستاشاره کرده 

 دوترته است که کشور را در اسارت نگه داشته است. اهیو س کیزماتیکار تیشخص
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 تحول اجباري در مجارستان

 ییتا استبدادگرا یدفاع از دموکراس :چرخش اوربان
 

 ائول لندواينویسنده: پ

 

آغاز شد؛ اما در  1989روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و پایان سلطه و تمرکز آن بر اروپاي شرقی در سال 
 500هزار سرباز، هزار تانک و هزار و  70مجارستان هنوز نشانه اي از این مساله دیده نمی شد. مسکو هنوز حدود 

ان رژیم سرکوب گر متحد شوروي را تشکیل داده بود، پس از خودروي زرهی داشت. یانوش کادار که در مجارست
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سه دهه حکومت، سال پیش از این تحوالت در میانه وخامت شرایط اقتصادي و به دلیل مبتال شدن به سرطان، 
کناره گیري کرده بود. اما رژیمی که با مرکزیت حزب کارگران سوسیالیست مجارستان کادار تشکیل شده بود، 

 در قدرت ماند.مسلح  انیاز شبه نظام يو شبکه ا میعظ یتیدستگاه امن کیه بر یهمچنان با تک

 ژوئن 16آنها . ، یار بودبودند يشورو یاز فروپاشبه دنبال بهره برداري مخالف که  يگروه ها زمان باحال،  نیا با
 ادبودیمراسم یی که هم برگزار کردند. در این گردهمامرکز بوداپست در قهرمانان  دانیدر م يتظاهرات گسترده ا

در وسط میدان یک بناي یادبود وجود داشت  حضور داشتند.هزار نفر  250 حدودبود و هم تجمعی اعتراض آمیز، 
در  يشورو علیه امیق یرهبران اصلتاي آنها حاوي بقایاي اجساد  5تابوت روي پله هاي آن گذاشته بودند.  6که

نفر  300از  يو نماد یتابوت ششم خالشدند. به اعدام محکوم نی هاي پنهامحاکمه که در جریان بودند  1956
را دفن کردند تا ها  تابوتمردم در ادامه گردهمایی اعدام شدند.  امینقش در ق يفایا لیبود که به دل يگرید

 آرامگاهی که شوروي از این افراد دریغ کرده بود را به آنها بدهند. 

 نی. آخردیرس انیبه پا یشد، با شش سخنرانمی مجارستان پخش  ونیزیکه به طور زنده از تلوگردهمایی  نیا
 قهیدق 7نامرتب، انجام داد. این سخنرانی تنها  شیساله با ر 26نسبتا ناشناس فعال  کیاوربان،  کتوریو سخنرانی را

یش از این که سال پاوربان حاضر در میدان و بیننده هاي تلویزیونی را به هیجان آورد.  تی، اما جمعدیطول کش
اگر به قدرت خود اعتماد داشته «مراسم به تاسیس اتحاد دموکرات هاي جوان (فیدِس) کمک کرده بود، گفت: 

 ».میده انیپا یستیکمون يکتاتوریبه د میتوان ی، ممیباش

 يها هدی. اگر امیوادار کنبه مواجهه با انتخابات آزاد حزب حاکم را  میتوان ی، ممیباشصمم م یبه اندازه کاف اگر
ی روس يروهاینفوري خروج  مذاکره دربارهکه بالفاصله خواهیم داد  يرا یبه دولتفراموش نکنیم، را  1956سال 

انقالب خود را  تنها در آن زمان خواهیم توانست به اراده، میششجاعت داشته با یاگر به اندازه کافرا آغاز کند. 
 .میتحقق بخش

حی با شوري غیرعادي بود. این سخنرانی سبب شد که اوربان در داخل چنین مخالفت صری مجارستان آن زمان در
روشن و  ندهیآمجارستان مشهور شود و در خارج مورد توجه قرار بگیرد. در آن به نظر می رسید که او نوید 

ی یکاوربان از گذشته، تحولی عجیب رخ داده و سال از آن روز  30اکنون که  امارا می دهد. مجارستان  کیدمکرات
سال  10در فرشته مرگ آن تبدیل شده است. اوربان مجارستان به  یمدافعان دموکراس نیکننده تردواریاماز 

 تی، حاکمدهیکشور را برچ نیا کیدموکراتدر مقام نخست وزیر مجارستان به طور سیستماتیک نهادهاي گذشته 
تحت فشار گذاشته و نظام مستقل را  ي، رسانه هاهبرد نیرا از ب یقانون يهانظارت کرده،  فیقانون را تضع

دزدساالري را بنا نهاده که به رفقا پاداش می دهد و منتقدان را مجازات می کند. دولت او بر سرکوب هاي آشکار 
متکی نیست. در مقابل، او با افزایش شمار جیره خورهاي بی خاصیت، ارتشی از افراد وفادار را گرد خود جمع آورده 
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ولت، پلیس، خدمات امنیتی و ارتش فعالیت می کنند. مجارستان امروزي را در بهترین حالت که خیلی فراتر از د
توصیف کرد؛ اوربان خود براي توضیح دیدگاهش از کشور از این واژه استفاده » دموکراسی غیرلیبرال«می توان 

اشته و اکنون یک حکومت کرده است. اما دیگران بر این باورند که کشور دولت دموکراتیک را به کلی پشت سر گذ
 استبدادي تمام عیار دارد.

گرا نبود؛  آل دهی، اختیبرانگ 1989در سال  ی ها رامجارستانبا لفاظی هاي پرشور خود که  یرسد جوان یبه نظر م
چرخش ناراحتی روحی یا تحولی نمی تواند  چی. هچشید یطعم قدرت را مداشت فرصت طلب بود که  کی
 یاسیمحاسبات س يسر کرا توجیه کنید؛ این چرخش ظاهرا بیشتر نتیجه یبعد  يها سالی او در کیدئولوژیا
 را قدرت فاصله زیادي داشت، تمایل خود بهمجارستان  یوناراده انقالباوربان در اقدامی که با  بوده است. رکانهیز

 .دیتحقق بخش

 
 اقتدارگرایی که زمانی یک لیبرال جوان بود

و برادر  نیمتولد شد. او، والد ،بوداپستسوتدوبوز، در نزدیکی از آلک یکوچک در دهکده 1963در سال  اوربان
به دلیل  ساله بود، 10 کتوریووقتی کردند.  یم یزندگش پدربزرگ و مادربزرگ شلوغدر خانه ابتدا کوچکترش 

فلکسات  بزرگتر دهکده یاصل ابانیخ يانتهااش به خانه اي ویران در خانواده به همراه ، شمادر و مادربزرگمشاجره 
خواهر و نقل مکان کردند. او در خانه اي منظم، اما به شدت فقیر بزرگ شد. اوربان به خاطر می آورد که او و 

ها  ینیزم بی، ساز خاك بیرون بکشندمزارع کار کنند: چغندر در کودکی مجبور بودند به سختی در  شیبرادرها
استفاده از حمام  ها بعد الاوربان سنداشت. لوله کشی خانه آب  .ها غذا بدهند و مرغها خوك را دسته کنند و به 
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» یتجربه فراموش نشدن«سالگی با دوش آب گرم از طریق باز کردن شیر آب را یک  15براي اولین مرتبه در سن 
 کرد. فیتوص

و در  گرفته بود یپدرش مدرك دانشگاهبهتر شد چون  1980و  1970 هاي در دههاوربان خانواده شرایط مالی 
مدرسه  کیاو را به  نشیبود و والدباهوشی . اوربان دانش آموز در حال ترقی بود ستیالیحاکم کارگران سوسحزب 

» به طرز باورنکردنی بد«در دوران کودکی خود را اي و در مصاحبه اها بعد  فرستادند. اما سالگرامر برگزیده 
دو  یکی یداشتم. پدرم سال با نظم و انضباط مشکله مدام در خان«او افزود: خشن. ، گستاخ و بدرفتار. کرد فیتوص

هم خلق  انشگاهدر د لیتحص يها در ارتش و سالکوتاه مدت  ياجبارخدمت ، یجواند دوران » زد. یم مبار کتک
 »تا می زنم.ضربه بخورم، دو  کیاگر «و خوي چندان تغییري نکرد: 

به کارگردانی  1968که یک فیلم وسترن ساخت » در غربروزي روزگاري «یکی از فیلم هاي مورد عالقه اوربان 
و زمانی که او یک نوجوان بود وارد مجارستان شد. داستان فیلم به قتل یک  1970سرجیو لئون است، در دهه 

خانواده مربوط می شود؛ در پایان، شخصیت انتقام گیر که نقش آن را چارلز برونسون بازي کرده، به سرکرده گروه 
شت این کشتار شلیک می کند و بدین ترتیب، عدالت برقرار می شود. اوربان یک مرتبه به یک زندگی گانگستري پ

پایداري و پیروزي. اینکه قهرمان می تواند شلیک کند و می «نامه نویس در توضیح آنچه از فیلم آموخته، گفت: 
ستفاده کند و بلندي طبع نشان دهد. داند چطور مشت بزند کافی نیست؛ او همچنین باید بداند چطور از مغز خود ا

این خیلی مهم است. باید دشمن خود را بشناسید و او را درك کنید. باید بدانید که چه چیزي بر او تاثیر می 
 »گذارد و آنگاه، وقتی زمانش رسید، نباید از جنگ عقب بکشید؛ باید حمله کنید و پیروز شوید.

از دوستان نزدیک او بود، یک مرتبه به این مساله اشاره کرد که اوربان گابور فودور، رقیب اوربان که زمانی یکی 
حتی زمانی که خیلی جوان بود، همین روحیه سلطه جو، شیوه تفکر و رفتارهاي لجوجانه اي را داشت که امروز 

بود. » ینصادق و دوست داشت«هم می توان در او مشاهده کرد. اما به گفته فودور، جداي همه این رفتارها اوربان 
را نشان می دهد و احتماال می تواند به توضیح تغییر شخصیت سیاسی بودن اوربان  یقطبمجموعه این صفات دو 

 او در مراحل بعدي زندگی کمک کند.

اوربان که در دانشکده ویژه ببو استوان بوداپست حقوق می خواند، عضو گروه صمیمی و کوچک لیبرال ها شد. 
شکده جورج سوروس، سرمایه گذار آمریکایی متولد مجارستان و نیکوکاري بود که یکی از حامیان اصلی دان

تامین مالی می کرد. اوربان در خارج از کشور را  يزبان و سفرها يها کالس، ییمجله دانشجو کیسخاوتمندانه 
 ول به کارمشغگشت،  لیجامعه باز تبد يادهایبنکه بعدتر به سازمان سوروس به صورت پاره وقت در  1988سال 
در فلسفه  یمدن جامعه دهیاباره در قیحضور در دانشگاه آکسفورد و تحق يبه اوربان برا نیسازمان همچن نیشد. ا

 اعطا کرد.ی اروپا کمک مال یاسیس
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 يبه رهبریانه راست م یدولت ائتالف کو به روي کار آمدن یبرگزار  1990سال  در مجارستان انتخابات آزاد نیاول
از مجموع  شده بود، لیتبد یاسیحزب س کیکه به  جوان) ياتحاد دموکرات ها( دِسیف نجر شد.مجوزف آنتال 

صادق ماند. اوربان و حزب همچنان به تصویر جوان پسند خود به دست آورد.  یکرس 22کرسی پارلمانی  386
از اصالحات  .نگه داشتند خود راپیاهن با یقه باز و  نیبلند، شلوار ج ي، موهانامرتب شیر سدیف استمدارانیس گرید
اشخاصی حاکم را محکوم کردند. اوربان خود از اقدامات ملی گرایانه و ضد سامی در ائتالف دفاع کردند و  برالیل

هاي  استیس آنها که با مخالفت به رهبرانرا به سخره می گرفت و از احزاب حاکم  یستیپوپولهاي  یلفاظبود که 
 برخورد می کردند، انتقاد می کرد.شوند،  یمجارستان م گاهیجا فیباعث تضع نکهیا انیدولت با ب

دهد که رهبران احزاب  ینشان م ینگرش نیکند. چن یکمک نم یدموکراس ندهیبه آ یاظهارات نیچناو می گفت 
هیجانی،  ي، در لحظه هاتاوقا، ادغام کنند. گاهی با کشور ،دهندگان خود را با ملت ايدارند احزاب و ر لیحاکم تما

منافع مدافع آنها بوده و  یمجارستان رونداناز شه ینیمعشمار  میتصم جهینتشان کنند که قدرت یمفراموش  آنها
 نیستند.مردم مجارستان  همه يابد

این توصیف درباره برخی عناصر در دولت آنتال کامال به جا بود و به نوعی، شیوه پوپولیستی که اوربان خود بعدتر 
می کرد. اوربان و جمع فیدس به رغم وعده هاي لیبرالیستی خود، رابطه خوشایندي با  اتخاذ کرد را پیش بینی

نسل قدیمی تر لیبرال ها به ویژه ائتالف دموکرات هاي آزاد که بسیاري از اعضاي آن شخصیت هاي دانشگاهی از 
کالي مناطق روستایی خانواده هاي بورژوازي و عمدتا یهودي بودند، نداشتند. برخالف رهبران فیدس که عمدتا و

یا شهرهاي کوچک بودند، اعضاي ائتالف دموکرات هاي آزاد مطالعات خوب و دید بازي به جهان داشتند و زبان 
 اما ،کردند یم نیتر را تحس یمیقد يها برالیل بتدااوربان و دوستانش در اهاي خارجی را به خوبی می دانستند. 

 نگریستند. خیلی زود به آنها به عنوان افرادي مغرور

 دروغ هاي بی حد و مرز

 نیسومهم نداشت، سال  30هنوز آن زمان ، اوربان که برگزار شد 1991سال  درطبق نتایچ یک نظرسنجی که 
حزب او اما  ؛دیرس یروشن به نظر م ندهیشد. آ سدِیف سیمحبوب مجارستان بود. دو سال بعد او رئ استمداریس

 مجارستان ستیالیحزب سوسپیشین  يها ستیکموندیدي خورد. ششکست  1994سال  سراسريدر انتخابات 
 72؛ دو حزب مشترکا کنترل بر دادند لیتشکبرابر انتخابات قبلی راي آوردند و با دموکرات هاي آزاد ائتالف  5

 لیحزب در پارلمان تبد نیتر به کوچک سدیدر مقابل، فبه دست آورده بودند و را ي پارلمان ها یکرساز درصد 
قدیمی تر را که پیشتر مخالف سرسخت رژیم  يها برالیبه ل اوربان و دوستانشاین اتفاق بی اعتمادي ود. شده ب

 کمونیستی بودند و بعدتر به دولتی به رهبري کمونیست هاي پیشین پیوستند، تشدید کرد.
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ی اسیس رییتغ کحزب را به ی، پیش پاي خود نمی دید یاسیس يبقاکه در آن زمان هیچ راه دیگري براي  ربانوا
 خود را يو موهاپوشیدند محافظه کارانه س لباس هاي دیف نینخستی هاي شورشوادار کرد. راست  با گرایش
رانی هاي آنها با اعتراف به ایمان به ملت، به سنت مگیار (مجارستانی)، به سرزمین مادري، منافع سخنآراستند. 

چرخش در  یقدم اساس نیاول نهمراه شد. ای کشور به قخانواده و عش ،طبقه متوسط يها احترام ، ارزشملی، 
و روحانی  قیعم يجستجو چیهظاهرا بود.  ياستبداد يراست گرا ستیپوپول کیربان به وا يچند دهه ا

عاقالنه درباره چیزي است که می توانسته آنها را به قدرت محاسبات  ایدئولوژیکی در کار نبوده و مساله صرفا
 برساند.

 فساد ییرسوایک و  ياصالحات اقتصادمحبوب بسته نا کیتحت فشار هاي آزاد دموکرات -ستسوسیالی دولت
 4به پیروزي برسد. اوربان نخست وزیر شد. در  1998در انتخابات سال دچار مشکل شد و حزب اوربان توانست 

، در حال نی. با امحبوب بود اریداشت و اوربان بس یخوبخیلی اقتصاد مجارستان عملکرد سال پس از این اتفاق 
شکست خورد. یکی از دالیل این شکست  2002 سال انتخاباتاتفاقی که تعجب بسیاري را برانگیخت، فیدس در 

که آشکارا یهود ستیز بودند و حتی از رژیم  یراست افراط يگروه هااین بود که اوربان نتوانست بین حزب خود با 
 تعریف می کردند، فاصله ایجاد کند.م بود حاک نبر مجارستا 1940دهه متحد نازي ها که در 

سال دیگر را  4حزب اوربان 
به عنوان اپوزیسیون گذراند 

هم  2006و در انتخابات 
نتوانست به پیروزي دست 

 کیاما چند ماه بعد یابد. 
در مجارستان  یاسیبمب س

یک پیام صوتی منفجر شد. 
ظاهر شد که در آن صداي 
فرنز جورچانی، نخست وزیر 

یست، شنیده می سوسیال
شد که سعی داشت اعضاي 

هیچ چاره دیگري نداشتیم چون «حزب را متقاعد کند برخی از اصالخات دردناك اقتصادي اجتناب ناپذیر بوده اند: 
ما گند زده بودیم. نه فقط یک ذره، که تماما گند زدیم. هیچ کشور دیگري در اروپا حماقت هاي ما را مرتکب نشده 

 »دو سال گذشته دروغ گفتیم که سرمان بر باد می رود. است. آنقدر در این
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جورچانی مشهور شد، خانه به خانه و رسانه به رسانه گشت و به حمله » سخنرانی دروغ«این اظهارات که بعدتر به 
را بر عهده گرفت. » نامشروع«اي بزرگ و احساسی از سوي اپوزیسیون منجر شد و اوربان رهبري اقدام علیه دولت 

اي پس از آن نشان دادند که اوربان به عنوان رهبر اپوزیسیون بسیار موثر عمل می کند. حزب فیدِس سال ه
 نیاولاین پارلمان به دست آورد. در  یکرس 263و  درصد آرا 57توانست  2010 سال اتدر انتخابویکتور اوربان 

. در آورددست به در پارلمان را  یدو سوم تیاکثر یاسیحزب س کبود که ی کیمجارستان دموکرات خیدر تار مرتبه
نهادها ی، قانون اساس ي تغییر و تحول دربرا تیاکثرهمین اوربان از نزدیک به دو دهه اي که از آن زمان گذشته، 

 استفاده کرده است.مجارستان و جامعه 

 کشور مافیایی

نداد بلکه در صدد تغییر  می پنداشت، یک دولت جدید تشکیل» انقالب در صندوق هاي راي«اوربان پس از آنچه 
رژیم برآمد. او در کمپین هاي انتخاباتی حتی یک کلمه درباره اصالحات قانون اساسی سخن نگفته بود، اما در 

خبر داد. قانون » قانون اساسی مجارستان«با افتخار از پیش نویس قانون اساسی جدید موسوم به  2011سال 
مفاد آن به اطالع عمومی برسد، به پارلمان ارائه شد. همه پرسی در  اساسی جدید بی هیچ وقفه اي و بدون اینکه

 بود که یدادگاه قانون اساسکار نبود. قربانی اصلی این قانون اساسی جدید دستگاه قضایی مجارستان و به ویژه 
قضات آن دیگر همانند گذشته توسط یک کمیته متشکل از همه احزاب انتخاب نمی شدند و مستقیما توسط 

ست توان ی، اوربان مرا در اختیار داشتدر پارلمان  رلمان تعیین می شدند و با توجه به اینکه حزب فیدس اکثریتپا
دادگاه را با قضات مورد اعتماد خود پر کند. او همچنین قدرت و اختیارات خود را افزایش داد. پارلمان تحت سلطه 

ی در بازنگري قوانین مربوط به مسائل مالی کشور به لغو قدرت دادگاه قانون اساس 2013حزب فیدس در سال 
راي داد و یک سري قوانین تحت حمایت حزب فیدس را که پیشتر از سوي دادگاه قانون اساسی رد شده بودند، 

 وارد قانون اساسی کرد.

انتخاباتی ت شکساوربان رسانه ها را نیز تحت نظر داشت. او رسانه هایی که با بودجه دولتی فعالیت می کردند را در 
مقصر می دانست و از همان زمان به دنبال سرکوب آنها بود. او با حمایت پارلمان همه  2002حزب خود در سال 

شبکه هاي تلویزیونی و رادیویی فعال با بودجه دولتی را تحت سرپرستی حامیان حزب فیدس قرار داد و یک نهاد 
ساله به  9کرد و مقامات مورد اعتماد فیدس را در دوره اي متمرکز رسانه اي براي نظارت بر این سازمان تاسیس 

در مجارستان امروزه در قیاس با دوره آخر  یعموم يشبکه هااین شد که  جهینتعنوان مسئوالن آن تعیین کرد. 
موقعیت مجارستان در شاخص آزادي مطبوعات جهانی که توسط  قرار دارند. يشتریتحت نظارت برژیم کمونیستی 

که فیدس به قدرت رسید، امسال به هشتاد و  2010بدون مرز تعیین می شود، از بیست و سوم در  گزارشگران
 هفتم سقوط کرده است.
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خود با فیدس را پنهان می که روابط بوده  ياقتصاد ینخبه اجتماع کی جادیاي اوربان از استراتژ يگرید بخش
تجارت هاي به نفع  يآور رتیح زانیبه ماسد و ف یدولت يقراردادها ياعطااوربان روند تحت نظر کرده است. 

تدارکات درصد از  40 دحدو 2018گزارش داده است که در سال  یالملل نیب تیشفافس بوده است. دیمرتبط با ف
 ي، جامعه شناس و عضو موسس حزب دموکرات هااریگمَ  نیبالتهیه کننده داشتند.  کیدر مجارستان تنها  دولتی

 حزب کیتوسط «که توصیف کرده » یستیپسا کمون ییایکشور ماف کی«اوربان را ترل تحت کنآزاد، مجارستان 
 شود. یم يرهبر »اوربان کتوریو رینخست وز ياقتصاد-یاسیس لهیقبتوسط بلکه  نه،

این ادعاي او تا اندازه اي درست است چرا که است.  کار کردهاقتصاد مجارستان  به نفعکند که  یاوربان ادعا م
جارستانی ها تحت دولت او به شرایط خیلی خوبی دست یافته اند: طبق برآوردهاي یانوس کورناي، شماري از م
 میبا رژ میرمستقیغ ای میمستقي، ده ها هزار نفر از مجارستانی ها با ایجاد و بهره برداري از روابط اقتصادکارشناس 

بسیار به آن می بالد نیز تا اندازه اي نتیجه  پول خوبی به جیب زده اند. کاهش نرخ بیکاري که دولت اورباناوربان 
از مقامات محلی یا کشوري حدود  2019هزار نفر از افراد بیکار در سه ماهه اول سال  100فریبی ماهرانه است: 

نصف حداقل دستمزد را براي انجام خدمات اجتماعی دریافت کردند؛ این افراد در نرخ بیکاري محاسبه نشدند! 
هزار مجارستانی در  500حدود  2015مل کاهش نرخ بیکاري هم این واقعیت بوده که از سال یکی دیگر از عوا

خارج از کشور و عمدتا در اتریش، آلمان و بریتانیا کار پیدا کرده اند. نهایتا این که ایستوان سیالِج، کارشناس 
 بدون بودجهاقتصاد این کشور ان، اقتصاد مجارست يایاح اقتصادي، توضیح داده که به رغم ادعاهاي اوربان درباره

ناخالص  دیدرصد از تول 5تا  2,5در سال (معادل  وروی اردیلیم 5تا  2,5 نیب یرقم کهاروپا  هیاتحاددریافتی از 
دچار فروپاشی می شد. مساله کنایه آمیز این است که اوربان در حالی براي بروکسل خط و نشان ) است، یداخل

 اتحادیه اروپا وابسته است.می کشد که کشورش به بودجه 

 »ملت، خانواده و مسیحیت«

شکل هایی  نیاو همچنمحدود نمی شود. و اقتصاد  ي دولتیبه نهادها که اوربان به مجارستان وارد کرده یخسارات
ملی گرایی را وارد فرهنگ سیاسی کشور کرده که زمانی تنها در حاشیه جامعه قابل و  ی، نژادپرستیهراساز بیگانه 

، آنها به 2015در سال پناهجویان از زمان بحران درگیر بود  نیمضام اینبا پیش  ها مدتاز اوربان هده بود. مشا
از افغانستان، در آن سال، در حالی که موج هایی از پناهجویان شدند.  لیو تبدا یاسیس تیهو یاصل يبخش ها

کیلومتر  150 از شین به دولتش دستور داد تا باورباجنگ زده در حال ورود به اروپا بودند، مناطق دیگر و  هیسور
مجارستان و  يها ارزش يبرا يدیتهدخاردار در مرزها نصب کنند تا مانع از ورود پناهجویان که آنها را  میس

می خواند، شوند. اوربان در سرمقاله اي که همان سال در یک روزنامه آلمانی منتشر شد، نوشت: اروپا  هاي یحیمس
ببریم که افرادي که می آیند در مذهب متفاوتی رشد کرده اند و فرهنگ کامال متفاوتی دارند. بیشتر  نباید از یاد«
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اکنون موضوع «در همان بازه زمانی او در یک مصاحبه رادیویی هشدار داد: » آنها مسیحی نیستند؛ مسلمان هستند.
صحبت خواهیم کرد و این شرایط انتها صحبت ما صدها هزار پناهجوست، اما سال آینده درباره میلیون ها نفر 

 » ندارد. ناگهان درخواهیم یافت که در قاره خودمان به اقلیت تبدیل شده ایم.

او درست در  .ه استکرد یمعرف» تیحیملت، خانواده و مسي مبتنی بر مدافعان اروپا نیآخر«اوربان مکررا خود را 
گرفته بود، مهاجران را نتیجه یک توطئه خارجی هاي زمانی که سنت عوام فریبی پوپولیستی مورد توجه قرار 

عجیب ترین ائتالف در تاریخ جهان ظهور یافته است؛ ائتالفی در میان «متخاصم و نخبگان فاسد توصیف کرد: 
؛ ائتالفی که هدف از آن رساندن میلیون ها مهاجر به برتر اروپا استمدارانی، فعاالن حقوق بشر و سها یقاچاقچ

 »کرد!متوقف  رابروکسل د اینجاست. بای

سال پارلمان مجارستان دشوار کرد.  اریمهاجران در مجارستان بس يبرارا  یزندگي بعد يها سالدولت اوربان در 
می فرستاد و برخی از آنها را در  بازداشت ياردوگاه هاتصویب کرد که همه پناهجویان را به را  یقانون 2017

 نینقض آشکار قوان«و » یرانسانیغبه شدت و  یرقانونیغ«را  اماتاقد نیلملل اا نیعفو بکانتینرها اسکان می داد. 
منتشر شده، پناهجویان در مجارستان از غذا اروپا  يشوراخواند. طبق گزارشی که امسال توسط » یالملل نیب

فته هاي جدید محروم می شوند و به نماینده قانونی دسترسی ندارند. نیویورك تایمز هم در گزارشی درباره این یا
و سانسور قرار گرفته  تیمورد آزار و اذ ،اند داشتهدر کمک به [پناهندگان]  یکه سع یمدن يسازمان ها«نوشت: 

 »قرار دارند. يادیتحت فشار زاز سوي دولت استبدادي افراد  نیاز حقوق ا تیحما دلیلاند و دادگاه ها به 

یانه عوام فریبی هاي خود هدف گرفته و آنها را به توطئه با را نیز در م ینخبگان جهان وطناوربان در عین حال 
مهاجران براي از بین بردن خلوص مسیحی مجارستان متهم کرده است. در اتفاقی کنایه آمیز و پیچیده، در مرکز 
این حمالت سوروس، حامی سابق اوربان، قرار دارد. حزب فیدس در سال هاي اخیر حمالت متعددي به سوروس 

او را به عنوان مرد پشت صحنه هجوم پناهجویان و مهاجران به مجارستان به تصویر کشیده است. پارلمان داشته و 
 الدر س ي تاسیس شدهمرکز يدانشگاه اروپاي اجبارهدف از آن تعطیلی کرد که  بیرا تصو یقانون 2017سال 

ایی به شمار می رود؛ اما تا آن ، بود. این دانشگاه از نظر فنی یک نهاد آمریکسوروس کمک هاي مالیبا  1991
و توسط مایکل ایگنِیشیِف، محقق محترم حقوق مجارستان بود  یآموزش عال اتسسوم نیمعتبرترزمان یکی از 

 يدانشجو 400کشور (از جمله  100از  شیدانشجو از ب 1440ممتاز و اي نشکده بشر کانادایی، اداره می شد و دا
تظاهرات  يسر کو انتقادهاي شخصیت هاي دانشگاهی سراسر جهان و ی به رغم اعتراض ها. داشت) یمجارستان

برد و دانشگاه  شیطرح را پ نیبوداپست کشاند، دولت ا يها ابانیهزار نفر را به خ 80آنها  نیتر بزرگگسترده که 
 کی نیا«به واشنگتن پست گفت:  فیِشیگنِیامنتقل می شود.  نیاعالم کرد که به و 2018در سال ي مرکز ياروپا
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شود  یقانون نم تیبدون حاکم. ستین منیا ينهاد چیهاز بین رفته، دیگر قانون ی حکومت وقت هشدار است.
 ».میهست یقانون یب طیمح کیو ما در  داشت یدانشگاه يآزاد

 برالیل يها یاز دموکراساوربان نهایتا تغییر مسیر تدریجی سیاست خارجی مجارستان را آغاز و این کشور را 
رقم زد. در حیقیت، به  یستیو احزاب پوپولاستبدادگرایان  گریبا د کرد و آرمان هاي مشترکیدور  یغرب ياروپا

سختی می توان دیکتاتوري را در جهان پیدا کرد که اوربان تحسینش نکند. او به ویژه در صدد نزدیکی با والدیمیر 
در سال کرده است. انتقاد  هیروس هیاروپا عل هیاتحاد يها میاز تحرپوتین، رئیس جمهوري روسیه، برآمده و بارها 

کریمه الحاق  در پی هیروسعلیه  میتحراعمال  يبرابرنامه ریزي متحده در حال  االتیاروپا و ا هیکه اتحاد 2014
به  خود یوابستگاز اروپا خواسته بود  هیعضو اتحاد يکه بروکسل از کشورها یو زمانبه خاك این کشور بودند 

 يدو راکتور انرژ هیروس يهسته ا ی با مسکو خبر داد که طبق آن، آژانستوافقاز اوربان بکاهند،  هیروس يانرژ
 10میلیارد دالري،  12,5می ساخت و روسیه براي این پروژه  بوداپستکیلومتري  120فاصله حدود  در يهسته ا

 میلیارد دالر به مجارستان وام می داد.

براي اینکه یک اروپایی «به تمسخر گفت: » ال ریپابلیکا«زنامه ایتالیایی در مصاحبه با رو 2018اوربان در سال 
او در ادامه با گفتن اینکه رئیس جمهوري » خوب به شمار بروید، باید پوتین را رد کنید انگاري که او شیطان است.

که پوتین مجددا  باید این مساله را درك کنیم«را اداره می کند، افزود: » یک امپراطوري بزرگ تاریخی«روسیه 
تصور » کشورش را بزرگ و مطرح کرده و اینکه روسیه بار دیگر به یک بازیکن در صحنه جهانی تبدیل شده است.

 دشوار است.کشورش اعتراض داشت، سلطه مسکو بر ی به جواناینکه این اظهارات را اوربانی گفته که در 

 اوربان آمده که بماند

پیش برده، از رقباي خود پیشی گرفته و قدرت خود را تا اندازه زیادي تثبیت کرده  اوربان بازي را با مهارت باالیی
در  کههم  برالیل ونیسیاپوزاست. او موفق شده سوسیالیست ها بی اعتبار و فاسد کند و میان آنها تفرقه بیندازد. 

 یبناپذیر اجتناب  جهیدست داده است. نتپی درگیري هاي داخلی تجزیه شده و تقریبا همه اعتبار خود را از 
ي بر کشور برا تیحاکم يخود برا ياوربان است. اوربان برنامه ها میرژدر  یبه فساد بومعدم توجه ، یعموم یتفاوت

سال  20تا  15من «به یک مجله آلمانی گفت:  2016او در سال کند.  یپنهان نم را ندهیآمدت زمانی طوالنی در 
 يرا همان جایی خواهم بود که اقیسوم. دقردیف در  دیاول باشد، شا فیر ردد دیشا .ماندخواهم  استیدر س ندهیآ

 ».رندیگ یم میدهندگان تصم

ي همچون بردباري، روشنگر برالیل يارزش ها ندهیآ 1989در سال  يشورو ریسلطه اتحاد جماه انیزمان پا از
به ی رسانه تا این اندازه تاریک ، دولت منصف و تحت نظارت و شفافیت و بی طرفبحث منصفانه تیاحترام به اهم

دستیارانش هر کسی را که با آنها مخالف باشد به عنوان خیانتکار به کشور معرفی می اوربان و . دیرس ینظر نم
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کنند، خبرهاي رسانه ها توسط دولت کنترل می شود و رژیم اتحادیه اروپا را در همه شکست ها و اشتباهاتش 
و  یطوالن مسیريباشند، داشته  يمعتبرتر يرهبردولت اوربان در مجارستان ن اگر مخالفا یحتمقصر می خواند. 

پیش روي خود خواهند داشت. اوربان مدت زمانی طوالنی براي به دست آوردن قدرت کنونی تالش کرده دشوار 
 است و از هیچ کاري براي حفظ سلطه خود بر مجارستان دریغ نخواهد کرد.
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 تر از آن هستند که به نظر می رسندچرا مستبدان امروزي ضعیف 

 کتاتورهایدپایگاه  نیآخر

 

 نویسنده: یاشا مونک

 

یعنی جهان  ياستبداد يکشورها نیبوده است. نفوذ قدرتمندتر يکتاتوریددهه جاري میالدي دهه خوبی براي 
مجموع وزدهم، از اواخر قرن نمرتبه  نینخست ياست. براافزایش به سرعت در حال ی جهاندر سطح  هیو روس نیچ

از  یاست. حتبرابر یا حتی از آن بیشتر  یغرب برالیل يها یبا دموکراس ياستبداد کشورهاي یناخالص داخل دیتول
جریان در نمونه،  يبراهم به نظر می رسد که کشورهاي استبدادي در حالت تهاجمی قرار دارند:  کیدئولوژیا نظر

نقاب متداول همراهی روسیه با  ي روسیه،جمهور سیرئ ،نیپوت ریمیدر ماه ژوئن، والد 20اجالس گروه 
 منسوخ شده است.از کار افتاده و » نمدر سمیبرالیل«که گفت  کنار گذاشت وسی را دموکرا برالیلاستانداردهاي 

، »خانه آزادي«طبق اعالم سازمان نظارتی مستقل بوده است. وحشتناك  یدموکراسگذشته براي  کی نیمقابل، ا در
سی بوده است. در همه مناطق جهان از بروندي دموکراشاهد افول  یسال متوال نیزدهمیسن براي امسال جها

. اما نگران کننده اندشده  شیفرسادچار  ایرفته اند  نیها از ب یدموکراسگرفته مجارستان و از تایلند تا ونزئوال، 
زمانی دموکراسی در آنها با ثبات و ایمن ترین مساله افول غیرمنتظره نهادهاي دموکراتیک در کشورهایی بودند که 

 به نظر می رسید.

به این مساله اشاره کردم که احزاب پوپولیستی و نامزدهایی ظهور خواهند یافت و قدرت خواهند  2014در سال 
گرفت که به نهادهاي دموکراتیک آسیب شدیدي می رسانند. این ایده به شدت با مخالفت مواجه شد و نتیجه 

قیقات در آن زمان این بود که عوام فریبان هرگز در دموکراسی هاي دیرینه در شمال آمریکا و اروپاي گیري از تح
غربی پیروز نخواهند شد و اگر هم چنین شود، از سوي نهادهاي قدرتمند آن کشورها و جوامع شهروندي فعال به 

دونالد ترامپ در ت. روي کار آمدن شدت محدود خواهند شد. امروز، آن ساختار اجتماعی قدیمی از بین رفته اس
 یتوانند در برخ یها م ستیکه پوپولند نشان داد لیبولسونارو در برز رژایو  ایتالیدر ا ینیومتحده، ماتئو سال االتیا

در  یدموکراس عیسر شیو فرسا قدرت کسب کنندنیز جهان  يها یدموکراس نیتر نهیریو د نیاز ثروتمندتر
 يها میخود را به رژ يتوانند کشورها یها م ستینشان داده که پوپولهم و ونزوئال مانند مجارستان  ییکشورها
اکنون به یک مطرح کردم،  شیسال پ 5که  یکنند. استدالل جنجال لیآشکار تبد يکتاتورید ای یرقابت ياستبداد

صول اعتقادي) به اما این توافق نظر عمومی هم دارد به یک ارتدکسی (ا شده است. لیتبدمساله اطالعات عمومی 
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 يقدرت هامستبدترین از  یبرخهمان اندازه اشتباه تبدیل می شود. در حالی که محققان امیدوار بودند دیر یا زود 
 میرژ نیاچرخش به سمت دموکراسی شوند، اما اکنون بی هیچ شک و تعللی تصریح می کنند که  جهان مجبور به

بسیاري از کارشناسان که زمانی . صورت دائمی فائق آیند بهخود  تیچالش حفظ مشروعموفق شده اند بر ها 
 اردهایلیکه متصور می کنند است، اکنون  یتبشر یاسیتحول س یانینقطه پا برالیل یدموکراساعتقاد داشتند 

ساده  ینیکشند. خوش ب یدست م یجمع يو خودمختار يفرد ياز آزاد یانسان در سراسر جهان با خوشحال
 شده است.هنگام زود ینیلوحانه موجب بدب

قدرت به مردم را رداندن که قول بازگ ییبلند مدت دولت ها ندهیآاین اصول اعتقادي جدید به ویژه در رابطه با 
ی ستیپوپول يها يکتاتورید نیاهستند. گمراه کننده  و به جاي آن نهادهاي دموکراتیک را نابود می کنند، داده اند

در انتخابات آزاد  يروزی، حاکمان آنها با پولمهم دارند: ا یژگیو ونزوئال دو و هیمانند مجارستان، ترک ییدر کشورها
 يروزیاز آن پ ارهبران متعاقب نیدوم، ا ؛نده ادیبه قدرت رستعدد حزبی ضد نخبه گرا و ضد  امیپ کیو عادالنه با 

یی و ند دستگاه قضامان يدیکل ياستقالل نهادها فیتضعاز طریق خود  انمتمرکز کردن قدرت در دست يها برا
 يکتاتوری(منظور از د منتقد استفاده کرده اند. يرسانه ها فیتضع ایاحزاب مخالف سازماندهی  ییتوانا ردنمحدود ک

 قیدولت از طرتغییر  يبرای واقع یفرصت گرید ونیسیاپوز هااست که در آن يآشکارهاي  يکتاتوریدی ستیپوپول
ناتوانی اپوزیسیون در رقابت متقابل در فضایی به شدت ناعادالنه، انتخابات ندارند و با این حال، به رغم انتخابات 

 دی، تهددیجداین اصول اعتقادي  اساس بري همچنان از اهمیت زیادي برخوردار است.) استبداد يها میرژدر این 
 درا قدرت روقتی یک رهبر مستبد موفق شد طرفه است.  کی ابانیخ کی یدموکراس برالیل يبرا یستیپوپول
 سال یاز کشورها در ط یقابل توجهشمار است. اگر  دهیرس انیمخالفان به پا يبرا يخود متمرکز کند، باز اندست

 خواهد بود.تیره و تار  بلند مدت در یدموکراسلیبرال چشم انداز بدیل شوند، ت یستیپوپول يکتاتوریبه د آتی يها

در آنها  ییبه توانا یستیپوپول يکتاتورهاید تیمشروع ت:نادیده گرفته شده اسعامل مهم  کی تیروا نیادر  اما
سخن می گویند. و هر چه که این رهبران قدرت بیشتري به » مردم«بستگی دارد که آنها از قول توهم این حفظ 

 به ظهور یک چرخه معیوب مشروعیت احتماالمساله  نیادست آورند، توانایی آنها در حفظ ظاهر کاهش می یابد. 
شود،  یستیپوپول میرژ تیباعث کاهش محبوب یرونیشوك ب ای یبحران داخل کی ی: وقتمنجر می شود یستیپوپول

حفظ قدرت خود به اعمال فشار بیشتر رو می آورد؛ هر چه که فشارها و ظلم بیشتر شود، پوشالی  يبرا میآن رژ
ه شمار قابل توجهی از مردم دریابند بودن ادعاي آنها در رابطه با دولت داري به نام مردم آشکارتر می شود؛ وقتی ک

که با خطر از دست دادن آزادي خود مواجه هستند، اپوزیسیون قوي تر می شود. نتیجه نهایی این مبارزه به هیچ 
وجه قابل پیش بینی نیست، اما اگرچه یک دهه گذشته براي دموکراسی فاجعه آمیز بوده، دهه بعدي می تواند 

 به شدت سخت باشد.براي مستبدان و دیکتاتورها 
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 مشکل دشوار اردوغان

در  یستیرهبران پوپول
و غرب  یشمال يکایآمر

چند سال ظرف  اروپا
اهرم  نیباالتر گذشته

به دست آورده قدرت را 
رجب اند؛ اما در ترکیه، 

به  کیاردوغان نزد بیط
را قدرت است که دو دهه 

 يکتاتورهایدآل براي بررسی چگونگی قدرت گرفتن  می تواند یک مورد ایدهکشور  نیا در دست دارد. از این رو،
 در نتیجه اعمال فشارها از سوي آنها و از بین رفتن مشروعیتشان، باشد. آنها يرو شیپهاي چالش و  ستیپوپول

 یاسیس او آن زمان ادعا کرد که نظامشد.  رینخست وز یستیپوپولکمپینی با دستورکار با  2003در سال  اردوغان
ردند و هر زمانی که شورشی ک یکشور را کنترل مگان نخبگروه کوچک از  کی یست؛ن کیدموکرات حقیقتا هیترک

علیه ترجیحات نخبگان صورت می گرفت، آنها خواست مردم را نادیده می گرفتند. اردوغان مدعی بود که تنها یک 
و قدرت را به مردم ند ک یتادگسیا گاندر برابر نخباشد، می تواند ب يعاد يها ترك ندهینمارهبر شجاع که واقعا 

 برگرداند.

کنترل کرده و هر زمانی که کشور را  نیا هینخبگان سکوالر ترک از آن شیقرن پ کیبه  کیدر نزدبود.  اوحق با 
 1960 يها سال نیباین کشور . بودنددرآورده  قیرا به حالت تعل یدمکراسدر مسیر خود به مانعی برخورده بودند، 

شیوه درمانی که ، ه باشددرست بوداندازه زیادي تا  دوغانار صیاگر تشخ یاما حتبود. دتا کو 4شاهد  1997و 
در  اانتقال قدرت به مردم، آن را مجدد ياو به جابراي این مشکل در نظر گرفته از اصل مشکل بدتر بوده است. 

فعالیت خود در صدر سال  16 طیکرد. اردوغان  میتقسنخبگان که خود تشکیل داده بود، از  يدیجدمیان گروه 
خود را در مخالفان ي، جمهور سیبه عنوان رئ هم 2014و از سال  ریبه عنوان نخست وزنظام سیاسی ترکیه، اول 

ده منصوب،  یانتخابات يها ونیسیدادگاه ها و کمدر سمت هاي ارشد در را هاي خود  یحزبي، هم ارتش پاکساز
 یو روزنامه نگاران را زندان سندگانیاز نو و شماري دولت را اخراجو کارمندان  یدانشگاهشخصیت ها هزار معلم، 

 .ه استکرد

براي  در انتخابات يروزیپ يخود برا ییاز توانادر دستان خود متمرکز می کرد، قدرت را همه اردوغان  یوقت یحت
ود که به صورت کامال : او رهبر جمهوري ترکیه باستفاده کرد ادامه همان روایتی که باعث قدرت گرفتن او شده بود
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در . فتندگر یم دهیمردم را ناد هبودند که خواستهایی  ستیترور ای انتکاریخاو منتقدان و  شده بودآزادانه انتخاب 
اساسا این کشور  یاسیدانشمندان سعادالنه و درست نمی دانستند و را  هیانتخابات ترک یالملل نیناظران بحالی که 

دي رقابتی دسته بندي می کردند، این روایت به اردوغان کمک کرد تا حمایت گروه را در میان رژیم هاي استبدا
گسترده اي از مردم را به دست آورد. از آنجایی که در انتخابات پیروز شده بود، می توانست از شرایط لذت ببرد؛ 

ي مردمی را براي او چمبره او بر قدرت و تالش هایش براي کنترل بر کل نظام سیاسی به حیطه انتخاباتی پیروز
 آسان تر کرد و این پیروزي مردمی هم در مقابل، کنترل او بر نظام را تثبیت کرد.

خود  یحکومتیی که از طریق آنها شیوه مجموعه ادعاهاو اردوغان  تیداستان مشروعا به نظر می رسد که ریاخ اما
 رکود دچاراردوغان  تیریسوء مد جهینتتا در نهای 2018سال  در هیاقتصاد ترک، فرو پاشیده اند. کند یم هیرا توج

و  ،هیترک تختیآنکارا، پادر  مارس گذشتهها در ماه  يدر انتخابات شهردار  ان. حزب عدالت و توسعه اردوغشد
این کشور، شکست خورد. اردوغان براي اولین مرتبه از زمان به دست آوردن قدرت در شهر  نیاستانبول ، بزرگتر
انتخابات  جیبا رد نتا اند یقدرت خود را واگذار کید بپذیرد که اندکی از با ادشوارمواجه شده است: ی ترکیه، با انتخابی

 آسیب بزند.خود  تیداستان مشروعبه 

 جینتا هیانتخابات ترک رهیمد ئتیاز انتخاب شهردار استانبول، هپس دوم را انتخاب کرد. چند هفته  نهیگز اردوغان
 ککه این اقدام یمعلوم شد . دستور داده برگزاري مجدد انتخابات در نیمه ماه ژوئن برا باطل کرد و انتخابات 

کرده  تیو حماا زباز اردوغان و حپیشتر استانبول که مردم از  يادیزشمار است. اتی بزرگ بوده محاسباشتباه 
وسعه در انتخابات دوم نامزد حزب عدالت و تبا خواسته مردم به خشم آمدند که  وا یبودند، چنان از مخالفت علن

که سعی کرد خواسته مردم را نادیده بگیرد و شکست  اردوغان از شکست اول را تجربه کرد. بزرگتر اریبس یشکست
خود را از  تیکه او بخش اعظم مشروع ییاز آنجاخورد، اکنون با چشم انداز سقوط از اوج قدرت خود مواجه است. 

مردم تر هرچه آشکارشدیدتر روي آورده است، اما اقدامات سرکوبگرانه  ، براي نگه داشتن قدرت خود بهدست داده
 را تحت فشار قرار می دهد، بیشتر با از بین رفتن مشروعیت خود مواجه می شود.

ثابت  یاقتدارگرا به طرز وحشتناک يها ستی. پوپولحس خواهد شد هیفراتر از ترک اریتحول بس نیا يامدهایپ
 یاما همانطور که پرونده اردوغان نشان مرا دارند.  کیدموکراتخود به شیوه مخالفان بر  يروزیپکردند که توانایی 

  خواهند شد. مواجهخود مختص  يجد يبا چالش ها تیدهد، آنها نها

 یک آینده استبدادي در راه است؟

اقشه بر سر تصور عمده بر این است که مناقشات بین پوپولیست هاي استبدادگرا و نهادهاي دموکراتیک، یک من
و  يدادگستراز جمله  يدیکل نهادهايکنترل شوند ها موفق  ستیاگر پوپولموجودیت است؛ بدین معنا که 

 است.هنگام زود يریگ جهینت نیاما اخواهد بود.  یدموکراسپایان کار  نیای را در دست بگیرند، انتخابات ونیسیکم
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برابر قابل توجهی در  روبه ط خیتار در گذرها  يتورکتایانواع د مقاالت بسیاري هستند که نشان می دهند همه
 یفروپاش تادوم  یجنگ جهان انیپا نیببراي نمونه، در فاصله زمانی  بوده اند. ریپذ بیآس کیدموکرات يچالش ها

و  یآدام پرزِوُرسک قاتیطبق تحقبود. درصد  2ها در هر سال  يکتاتوریداحتمال سقوط ، يشورو ریاتحاد جماه
 .افتی شیدرصد افزا 5به  1990دهه این احتمال در ، یاسیدانشمندان علوم سی، مونگیفرناندو ل

نیست. از این رو، به جاي دوام آن است، لزوما به معناي  يکتاتورید شاخصه هرکه میزان قدرتی  واضح است که
 کیدموکراتن تمایالت پایا و ونزوئال هیمانند مجارستان، ترک ییدر کشورهای ستیپوپول يهاي کتاتوریظهور داینکه 

قلمداد شوند، می توان شرایطی را در نظر گرفت که احتمال شکست یا موفقیت این نظام ها را تعیین می کنند. 
ی نسبتا با ثبات هستند: ستیپوپول ي هايکتاتورید که دنده ینشان م ياستبداد يها میرژ بارهدر ریاخ قاتیتحق

 يبرا يسخاوتمندانه ا پاداش هايتوانند  یمرفه هستند، م يورهادر کشاین دیکتاتورها  شتریکه ب ییاز آنجا
توانمند  يها یو بوروکراس ندقدرتم يها بر دولتیی که این دیکتاتورها از آنجادر نظر بگیرند؛  میهواداران رژ
 ییاز آنجا ؛شود یانجام مدرست که دستورات آنها به موقع و داشته باشند  نانیتوانند اطم یکنند، م یحکومت م

باشند و با آنها مخالفان را تحت نظر داشته  تیتوانند فعال ی، مدارندکنترل  افتهیتوسعه  یتیخدمات امن برکه 
قابل اعتماد نیروهاي  توانند یمفعالیت می کنند، احزاب حاکم کارآمد  بستر درآنها که  ییو از آنجامقابله کنند؛ 

 کنند. مقابله ینیجانش يبا بحران هارا به کار بگیرند و 

ي استبدادي هستند، در گذشته ها میرژاکنون تحت کنترل که  ییاز کشورها ياریبسسکه یک روي دیگر هم دارد. 
مشاهده می  ياز آموزش و توسعه اقتصاد ییسطح باالدر بیشتر این کشورها ند. ه ابودیک شدن طرفدار دموکرات

مختص خود هستند. اکثر آنها در همسایگی خود  يو نهادها يقو پیشینهمخالف با  يجنبش هاشود. این کشورها 
هستند. مهمتر از همه  یمتک یبه دموکراس ینظام تیو امن يرونق اقتصاد يبرارا دارند و  کیدموکراتملت هاي 
به همین چند وقت اخیر بر می گردد که هم می تواند به  یدموکراس خچهیکشورها تار نیاز ا ياریبساینکه در 
 يالگو کی، ياستبداد میرژ یفروپاش رتهم در صوفردي بینجامد و  يهاي آزاد يبرا یمطالبات مردمافزایش 

 می گذارد.مردم در اختیار  کیگذار دموکراتدوره 

 یسرنوشت احتمالبا در نظر گرفتن آنها معموال  یاسیکه دانشمندان س يساختار يهای ژگیو بر مبناي کل، در
با ثبات به نظر می رسند؛ اما این مساله  یستیپوپول يکتاتورهایدپیش بینی می کنند، را  ياستبداد يها میرژ

 .نادیده گرفته شود آنها تیمشروع سبب می شود که تاریخ به ویژه منابعی درباره دوام

 وعده هاي زیر پا گذاشته شده

اح جن میاننزاع بوده است بدین صورت که با تشدید به شکل کودتا عمدتا  ستمیقرن ب در کیدموکرات یفروپاش
 قدرتبه دست آوردن  يخود را متقاعد کند که برارزمان هم هتوانست کیزماتیکار یافسر نظام کی، یاسیس يها
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 تیماهي بر مسند قدرت چنبره زده است. اما کتاتوریدصف کشیده اند و پارلمان در مقابل ها  تانکاقدام کنند؛ 
ي روي کار آمده بوده ها میرژ تیمشروعبطه با در را يجد یمشکالتبه معناي کودتاها  نیا آشکار کیضد دموکرات
خطر ناشی از روي  یارزش قائل باشد، به راحت یجمعخواسته  ای يفرد يآزاد يکه برا يهر شهرونداند چرا که 

 ییتواناساسا به ا هاي کتاتورید نیاحمایت مردمی از دهد. می  صیتشخرا  ياستبداد يدولت هاکار آمدن چنین 
فراهم می  انیافراط گرا گریدنوعی محافظت در برابر آنها سیاسی گوناگون وابسته بوده است. در تحقق اهداف آنها 

اختالفات ناشی از هرج و مرج و عاري که خواهند ساخت که یک سیستم سیاسی پایدار آوردند و وعده می دادند 
مطرح می را  ياقتصاد تر عیرشد سرینکه عمده آنها وعده کاهش فساد و مهمتر اباشد. دموکراتیک هاي رقابت از 

 کردند.

 

مختص خود  یاسیهرج و مرج س اها غالب يکتاتوریدبسیار دشوار بودند چرا که  وعده هاتحقق این  موارد شتریب در
 يها استیاز موارد س ياریاعتراضات گسترده. در بس ،کودتا يبراها کاخ، تالش در  کردند: فتنه ها یم جادیارا 

یا به افزایش شدید تورم می انجامیده است یا دوره هاي رکود شدید اقتصادي. منظم بوده و نا اریآنها بس ياقتصاد
، مشکالت نیابه رغم همه بردند. اما  یرنج مشدید فساد ي چند مورد معدود، بیشتر دیکتاتوري ها از استثنا هب

شرایط سیاسی وعده داده شده  داستان هاي درباره مشروعیت همه آنها عمدتا مشابه بود: این دیکتاتوري ها عمدتا
 را محقق می کردند.
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 ستید، پوپولااردوغان نشان دمورد همانطور که می کند. صدق ن یستیپوپولهاي  يکتاتوریداما این مساله درباره 
آنها مردم  تیکه اکثر ییدر کشورها يکتاتورید ایجادامر  نیرسند. ا یبه قدرت م یدموکراسوعده تعمیق ها با 

 يبه جا یستیاحزاب پوپول رفدارانکند. ط یآنها آسان تر م يبرارا هستند  کیدموکرات يها زشمتعهد به ار
 توانند یمپذیرش خواسته جمعی در برابر دیگر گزینه ها همچون ثبات یا رشد اقتصادي، عمدتا بر این باورند که 

 در اوربان کتوری، وهیروسدر  نیپوت ریمیوالدهمچون ها  ستی، پوپولجهیداشته باشند. در نت همه چیز را همزمان
 یبرخوردار مزیادي  تیاز محبوبرسیدن قدرت به  يها سال نیاغلب در اول هنددر  يمجارستان و نارندرا مود

. وعده خود عمل کنند نیبه مهمترنمی توانند  اقتدار خود تیپس از تثب ستیپوپول يکتاتورهایحال، د نیا با. شوند
مردم زگرداندن قدرت به مردم در انتخابات پیروز شده اند، جایگزینی خود را براي آنها که در نتیجه امید به با

 یچه اتفاقآشکار شود، مردم بر شمار زیادي از  تیواقع نیا یاست که وقت نید. سوال مهم انکن یم رممکنیغ
 خواهد افتاد؟

 باطلچرخه 

رهبران حاد محبوبیت مواجه می شوند. حتی زمانی از فعالیت خود با بحران  مقطعیک  دری ستیپوپول يکتاتورهاید
که کنترل  یاتفاقات لیبمانند به دل یباقراس قدرت در  یطوالنبراي مدت زمانی احتماال اگر هم  صادق و صالح

مواجه می شوند. دالیل زیادي وجود دارد که نشان می  تیکاهش محبوببا ، یدارند مانند رکود جهانبر آنها  یکم
جردن ه مواجه می شوند. براي نمونه، ساختخود  يبحران هاولیست بیشتر از دموکراسی ها با دهد دیکتاتورهاي پوپ

 1990از سال ی، و من بر مبناي داده هاي جامع جهانی درباره دولت هاي پوپولیستی اسیسعلوم ، دانشمند لیکا
از همتایان خود بدون ی داشتند، بیشتر ستیپوپول انحاکمکه  کیدموکرات يکه کشورها تا کنون نتیجه گرفتیم

ناشی از وعده هاي  يدیناام به مرور زمان گسترش فساد احتماالدولت هاي پوپولیستی با فساد مواجه بوده اند. این 
 در رابطه با از بین بردن مشکالت را تشدید می کنند.ها  ستیپوپولمحقق نشده 

در انتخابات ها  ستیپوپولپیروزي دهد که  یم نشانروبرتو فوآ، دانشمند علوم سیاسی، هم  قاتیتحقبه طور مشابه، 
 استیرسند، س یچپ به قدرت مجناح  يها ستیپوپول انجامد. وقتی یم ياقتصاد يجد يبه بحران هاعمدتا 

ي ها ستیپوپولبالعکس، شود.  یممنجر  هیسرما عیسرفرار بورس و  اغلب به نوسان و ناامنی در بازارآنها  يها
 هیسهام و اعتماد سرما متیق شیافزادر راس دولت معموال از  خود تیال نخست فعالچند سعمدتا در راست جناح 

 یم فیقانون را تضع تی، حاکممی شوندنامنظم  يهاگذاري  استیس ریکه درگ وقتیاما هستند؛  بهرمندگذاران 
. پس از کاهش می یابد شانیکشورها ياقتصاد روتمی رانند و به ث هینظران مستقل را به حاش کنند و صاحب

سال از قدرت پوپولیست هاي جناح راستی، عمدتا کشورهاي آنها از سقوط شدید بازار هاي بورس،  10یا  5گذشت 
 بحران هاي مالی یا ابرتورم رنج می برند.
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 تیداستان مشروعبطن گسترده در  يشود، تضادها یروبرو م یاسیبا بحران س یستیپوپول میرژ کیکه  یهنگام
 تا یستیپوپول يها میرژمختص  یاسیدر ابتدا، سرکوب سسازد.  یدشوار مرایش به شدت ان را بمقابله با بحرآن، 

پایین قانون مانند  ات پیچیده دررییتغ ینوع عمدتا باقدرت چسبیدن به ماند. می عموم پنهان  دیاز داندازه زیادي 
آغاز می شود که کشور ی نتخاباتا ونیسیکم يانتخاب اعضاساز و کارهاي اصالح  اات یقض یسن بازنشستگآوردن 

، روزنامه نگاران برجسته یاسیدشوار است. اگرچه مخالفان س يشهروندان عاددرك نیت حقیقی آنها عمدتا براي 
از قابل توجهی  تیکنند، اما اکثرمی تجربه را  یستیپوپولاحتماال خیلی زود فشارهاي رژیم  لو قضات مستق

ی تاثیر چندانی در اداره کشور نمی بینند. و از آنجایی که این مساله خش دولتکارمندان ب شتریشهروندان از جمله ب
سبب می شود که پوپولیست ها همچنان در پاي صندوق هاي راي از حمایت اکثریت برخوردار باشند، می توانند 

 د.نکن استفادهحکومت  کیدمکرات تیماه بارهدر يدیشک و ترد هرگونهاز این محبوبیت براي برطرف کردن 

، از بین می رود. در رهبر شود تیبحران باعث کاهش محبوب ایشوك  کاما این توازن عمدتا در شرایطی که ی
را افزایش دهد و بدین ترتیب، حفظ قدرت، ظلم و ستم چنین شرایطی رهبر پوپولیستی مجبور می شود براي 

کردن  یزندان ای تی، رد صالحیتخاباتان نظام رییمستقل، اخراج قضات و کارمندان دولت، تغ يسرکوب رسانه ها
موارد یک  نی. اما همه اآغاز می شود رهیانتخابات و غ جهی، ابطال نتراي گیري ها، تقلب در لفمخا ينامزدها

، شمار افرادي که دولت را آنطور که میرژ کیدموکراتمشکل مشترك ایجاد می کنند: با آشکار کردن ماهیت ضد 
یابد. اینجاست که چرخه باطل مشروعیت پوپولیستی آغاز می شود. با کاهش  هستند می شناسند، افزایش می

حمایت ها از رژیم، حاکم پوپولیست خودکامه مجبور می شود براي حفظ قدرت خود به اعمال فشار بیشتر روي 
 آورد.

مشروعیت آنها خود را از دست می دهند. داستان  تیمشروععمدتا به ناگاه  یستیپوپول يهاي کتاتوریداز این رو، 
در ابتدا در نتیجه محبوبیت گسترده مردمی این امکان را برایشان فراهم می آورد که بدون تحت فشار گذاشتن 
شهروندان عادي یا از دست دادن حمایت ها در انتخابات، در جهت تضعیف نهادهاي مستقل گام بردارند. اما با 

داخلی یا شوك هاي خارجی، چرخه باطل مشروعیت کاهش محبوبیت رهبر پوپولیست در مواجهه با مشکالت 
 میتحکدست آوردن و ه بپوپولیست آغاز می شود. داستان مشروعیت که صرفا براي کمک به رهبر پوپولیستی براي 

مشروعیت یک رژیم استبدادي فزاینده حفظ به آنها در کمک ي در منحصر به فردشکل گرفته، به طور قدرت 
 ناتوان است.

 مردم بحران اقتدار

مواجه می شوند. سوال این است که  تیمشروع يبحران جدبا زود  ای رید یستیپوپول يها يکتاتوریاز د ياریبس
هشدار می دهد حاکمی » شاهزاده«ی در کتاب خود تحت عنوان اوِلیماک کولوینبعد از آن چه اتفاقی رخ می دهد؟ 
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وقتی شورش شود، «خوابی آسوده نخواهد داشت:  که در شهري که به آزادي عادت دارد بر تخت می نشیند، هرگز
مردم همیشه به روح آزادي متوسل خواهند شد که نا با مرور زمان فراموش می شود و نه در نتیجه مزایایی که 
حاکم جدید ارائه داده است... اگر حاکم اختالف هاي داخلی را حل و فصل یا عامالن آنها را متفرق نکند، آنها هرگز 

آنها تالش  یابیباز يبرا افور یهر فرصتدر فراموش نخواهند کرد و قدیمی را  يو نهادهاست رفته آزادي از د
 »خواهند کرد.

کشورهایی که این  شهروندان به هر حال، بیشترکنند.  توجه یاولیهشدار ماکباید به  یستیپوپول يکتاتورهاید
 ونزوئالبراي نمونه، . اورندیب ادیرا به  يدر آزاد یزندگ توانند یهنوز مدیکتاتورها در آنها بر مسند قدرت نشسته اند، 

شهروندان ینکه بود. اتیک ادموکر یک کشورحدود چهار دهه ، براي دیهوگو چاوز به قدرت رسکه 1990اواخر دهه تا 
ی اصول اساس نمجددا احیاي همی برخوردار بودند یجمعاست و خو يفرد ياواخر از آزاد نیکه تا هم ییکشورها

 واستار می شوند، چندان جاي تعجب ندارد.را خ

وجود دارد، نمونه هاي زیادي هم در مردم درباره  یستیپوپول يکتاتورهایدچه شواهدي دال بر لزوم نگرانی اگر اما
نابودي داستان مشروعیت پس از  یتوانند مدت طوالن یم ياستبداد يها مید رژنده ینشان متاریخ هستند که 

ی شرق يدر اروپا ستمیقرن ب یستیکمون يهاي کتاتوریدمانند. براي نمونه، می توان به خود همچنان در قدرت ب
 فراتر از وظلم وحشتناك  کیبه  یو آلمان شرق یسلواکوچکدر  یستیکمون يها میرژاشاره کرد. براي نمونه، 

ي امروز يها ستیپوپول وابسته بودند. اما این رژیم ها هم مانندلهستان  ایمجارستان  يها ستیپوپولشرایط کنونی 
دهه و همین ادعا در چند  کنند یقدرت را متمرکز م »یواقع« يها یدموکراس جادیا يبرا مدعی بودند که تنها

 یعدالت یبزیادي به دست آورند. اما نهایتا این توهم که قرار است به آنها کمک کرد تا هواداران فعالیتشان اول 
 محتاطانه ي، تالش هایدر چکسلواکی براي کارگران بینجامد، پایان یافت. شتبهها به ساخت  میرژفزاینده این  يها

 میرژ تیداستان مشروعمنجر شد و مخالفان  انهیشو سرکوب وح 1968در سال  يحمله شورودر جهت آزادي به 
دهه اواخر  ی به رغم از دست دادن مشروعیتشان درستیکمون يها میرژاین از  ياریاما بسبه کلی از بین رفت. 

 دهه دیگر قدرت خود را حفظ کردند. 2، همچنان از طریق سرکوب هاي وحشیانه براي حدود 1960

 د.نشومی  یوارد مرحله مشابه يزوده بهم احتماال ونزوئال  ای هیمانند ترک ییدر کشورها یستیپوپول يکتاتورید
ت حاکمان آنها تو خالی است، ثبات اکنون که بر شمار زیادي از مردم این کشورها آشکار شده که داستان مشروعی

ی دوام نمی آورد. اخیرا یک سري از نویسندگان مردم یتینارضاآنها در برابر درگیري چند ساله بین دولت مرکزي و 
به این مساله اشاره کرده اند که فناوري دیجیتال شرایط رقابت را به نفع نارضایتی بیشتر مردمی تغییر می دهد. 

و بحران اقتدار در هزاره مردم  شورش عموم«خود تحت عنوان ، در کتاب ایس نیشیپ گرلیتحلمارتین گوري، 
خشمگین کوچک فعاالن  يگروه هادر برابر مرکز و از مراتب، مرز  لهسلسدر برابر  از شبکه ها نترنتیانوشته » دیجد
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ها در وهله اول چگونه قادر  ستیکه پوپولاین حیتوضبه  ییایپو نیکند. ا یم تیحما کیبوروکرات در برابر ماموران
استقراریافته را جلب کردند، کمک می کند، اما در عین حال نشان می دهد که معتدل و  یاسیس يروهاینتوجه 

 .دشوار خواهد بود تالیجید شده در فضاي با خشم مردم توانمندآنها مواجهه در قدرت پس از ها  ستیماندن پوپول

از قدرت  های و دموکراس هاي کتاتوریددرستی به تفاوت ها در نحوه استفاده  در این مباحثات اشارهحال،  نیبا ا
استفاده دولت مدرن  کموجود در یمنابع  همهاز  یشورش مردم کیکردن  یخنث يها برا يکتاتوریدنشده است. 

قدرتشان  شده اند که همواره در مواجهه با مخالفان خود از استفاده از همهها متعهد  یدموکراسمی کنند، اما 
 نامعترض تیجمع دستور آتش گشودن به روي ای یتوانند رهبران مخالف را زندان یم کتاتورهایدخودداري کنند. 

 به استدالل و ارزش توانند یمتنها حالت  نیدر بهتر کیرهبران دموکرات در تظاهراتی صلح آمیز را صادر کنند، اما
 تالیجید يکه در آن فناوردر پی دارد را  کیتاري تیره و عدم تعادل چشم انداز نیا مشترك متوسل شوند. يها

رسیدن پس از ی افراط يجنبش ها نیببرند. ا نیرا از بمیانه رو دهد سلسله مراتب  یاجازه م یافراط يبه شبکه ها
شوند و در مواجهه با مخالفان خود از خشونت  لیتبد یسلسله مراتب يبه دولت هابتوانند قدرت ممکن است به 

انتشار ممکن است در ابتداي ورود پوپولیست هاي اقتدارگرا به صحنه سیاست به  يرو، فناور نیاده کنند. از ااستف
آنها آشکار می شود، دیگر فناوري  تیداستان مشروعوقتی که فریب کند، اما  کمکآنها  تیمشروع يداستان ها

 کمکی به آنها نخواهد کرد.

ظهور  از نقاط جهان ياریدر بس ریاخ يها که در سال یستیپوپول يهاي رکتاتویدبراي نتیجه گیري درباره اینکه 
یافته اند، تا چه زمانی قدرت خود را حفظ خواهند کرد، بسیار زود است. احتماال مردمانی که اکنون تحت سلطه 

خشونت و  ینطوال چهخیاما تاراین رژیم هاي استبدادي هستند، نهایتا در صدد بازیابی آزادي خود بر خواهند آمد؛ 
 يراه برا نیبهتر ،نیبنابرانشان می دهد که آنها در این مسیر با مشکالت بسیاري مواجه خواهند بود. استبداد آمیز 

پیش از به قدرت  اير ياقتدارگرا شکست دادن آنها در صندوق ها يها یبا جاه طلبیب فر عوامیک مقابله با 
 رسیدنشان است.
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