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آیا همه پوپولیست هستیم؟

هیچ کارزار انتخاباتیای در حافظۀ امریکاییهای امروز نبوده است که در آن بهاندازۀ
کارزار انتخاباتی سالهای  2015-2016از «پو پولیسم» سخن به میان آمده باشد .هم
ً
دانلد ترامپ و هم برنی سندرز را «پو پولیست» خواندهاند .این واژه را معموال مترادف
ً
«ضدتشکیالت» میگیرند ،صرفنظر از ،ظاهرا ،هر انگارۀ سیاسی خاصی که پشت
ً
ً
آن است؛ ظاهرا محتوا ،در مقابل رفتار ،اصال اهمیتی ندارد .این است که این واژه با
روحیات و احساسات خاصی نیز در پیوند بوده است :پو پولیستها «خشمگین»
هوادار ایشان «سرخورده» یا مبتال به «رنجش» هستند .در
دهندگان
هستند؛ رأی
ِ
ِ

مورد رهبران سیاسی در ارو پا و هواداران آنها هم ادعاهای مشابهی مطرح شده است:
ً
ً
مثال مار ین لو  پن و خیرت و یلدرس را معموال پو پولیست میخوانند .واضح است که
هردوی این سیاستمداران راست هستند ،ولی ــــ  چنانکه در پدیدۀ سندرز دیدیم
ً
ــــ  به شورشیان چپ هم برچسب پو پولیست زدهاند :مثال سیریزا در یونان ،ائتالف
چپی که در ماه ژانو یۀ  2015به قدرت رسید ،و پودموس اسپانیا ،که همچون سیریزا
ً
شدیدا مخالف سیاستهای ر یاضتی انگال مرکل است که برای حل بحران یورو
ً
وضع شدهاند .هردوی اینها ــــ  خاصه پودموس ــــ  در الهامگرفتن از آنچه عموما «موج
صورتی» امریکای التین خوانده میشود ،نهایت همت خود را به کار گرفتهاند :یعنی
ِ
کورئا ،اوو مورالس ،و مهمتر از همه ،هوگو
موفقیت رهبران پو پولیستی مثل رافائل ِ
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چاوز .لیکن پرسش این است که این چهرههای سیاسی چه اشتراکی با هم دارند؟
ترسیم مرزهای درست تفکیک
داوری سیاسی
اگر نظر هانا آرنت را بپذیریم که
توانایی ِ
ِ
ِ
است ،تلفیق گستردۀ راست و چپ هنگام سخن گفتن دربارۀ پو پولیسم باید به

نامیدن انواع مختلفی از
درنگ وادارمان سازد .شاید رواج و محبوبیت «پو پولیسم»
ِ
پدیدهها ،ناتوانی در داوری سیاسی باشد؟

این کتاب با این نظر آغاز میشود که باوجود بحث و جدلهای بسیار بر  سر
پو پولیسم ــــ  که حتی ایوان کراستف ،اندیشمند سیاسی بلغار ،که یکی از تیزبینترین
تحلیلگران زندۀ حیات دموکراتیک است ،زمانۀ ما را «عصر پو پولیسم» خوانده
ً
است ــــ  هیچ معلوم نیست که آیا میدانیم دربارۀ چه چیزی حرف میزنیم ]1[.اساسا
پای پو پولیسم که به میان میآید ،هیچ چیزی که حتی شبیه به نظری ه هم باشد
در اختیار ندار یم ،و به نظر میرسد محک و معیار محکمی هم ندار یم که بهمدد
آن بدانیم سیاستمداران چه زمانی به طریقی قابل تشخیص پو پولیست میشوند.
هرچه باشد ،هر سیاستمداری ــــ  خاصه در دموکراسیهای متکی به صندوق
رأی ــــ  دلش میخواهد حمایت «مردم» را جلب کند ،و همۀ آنها میخواهند
چیزی بگو یند که تا حد ممکن شمار بیشتری از مردم آن را بفهمند ،و همه نسبت
به طرز فکر ،و بهو یژه احساس «عامۀ مردم» حساس هستند .آیا ممکن نیست
َ
ً
که یک پو پولیست صرفا سیاستمدار موفقی باشد که دوستش ندار یم؟ آیا انگ
«پو پولیسم» خودش پو پولیستی نیست؟ یا اینکه آیا ممکن نیست که ،سرآخر،
َ
پو پولیسم ،به قول کر یستوفر  لش ،در واقع «صدای اصیل دموکراسی» باشد؟
این کتاب میکوشد به ما در شناخت پو پولیسم و مواجهه با آن کمک کند ،و
قصد دارد از سه طریق چنین کند .نخست ،میخواهم توضیح دهم که چه ِقسم
سیاستمداری را میتوان پو پولیست دانست .خواهم گفت که شرط الزم ولی

نه کافی برای پو پولیست بودن ،انتقاد از نخبگان است .در غیر این صورت ،هر  
ً
آنکس که از وضع موجود ،مثال در یونان ،ایتالیا یا ایاالت متحدۀ امریکا انتقاد کند
گر  
بنا به تعریف پو پولیست خواهد بود ،و هر نظری که نسبت به سیریزا ،جنبش طغیان ِ
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ّ
پنج ستارۀ بپه گریلو یا سندرز داشته باشیم ،سخت میتوان منکر شد که حمالت
نخبگان موجود
آنها به نخبگان اغلب توجیهپذیر است .همچنین ،اگر انتقاد از
ِ
تنها شرط پو پولیست بودن باشد ،همۀ نامزدهای ر یاستجمهوری ایاالت متحده

پو پولیست خواهند بود ،ز یرا هرچه باشد همۀ آنها «علیه واشینگتن» بهپا خاستهاند.
پو پولیستها ،عالوه بر نخبهستیز بودن ،همیشه کثرتستیز هم هستند.
ً
پو پولیستها ادعا میکنند که آنها ،و فقط آنها ،نمایندۀ مردم هستند .مثال رجب
طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه ،را در نظر بگیرید که در کنگرۀ حزبش در مخالفت
با منتقدان پرشمار داخلیاش گفته بود «ما مردم هستیم .شما که هستید؟» شکی
نمایندگی انحصاری ادعایی
نیست که او میداند مخالفانش هم ُترک هستند .ادعای
ِ
تجربی نیست ،بلکه همیشه بهنحوی آشکار ادعایی اخالقی است .پو پولیستها
در جریان انتخابات رقبای سیاسیشان را در زمرۀ نخبگان فاسد بیاخالق تصو یر
میکنند و وقتی قدرت را به دست آوردند ،هیچ اپوز یسیونی را مشروع نمیدانند .منطق
ً
پو پولیستها تلو یحا به این معنا هم هست که هر آنکه هوادار احزاب پو پولیست
نیست ،بهراستی به مردم تعلق ندارد ــــ  مردمی که همواره برحق و بهلحاظ اخالقی
بیغش تعریف میشود .به بیان ساده ،پو پولیستها ادعا نمیکنند که «ما نود و ُنه
ً
درصد هستیم ،».بلکه تلو یحا میگو یند که «ما صد درصد هستیم».
کس دیگر را میتوان بیاخالق
این معادله همیشه به کار پو پولیستها میآید :هر ِ

خواند و ادعا کرد که بهراستی به مردم تعلق ندارد .بهعبارت دیگر ،پو پولیسم همیشه
سیاست هو یت پو پولیستی
ِقسمی از سیاست هو یت است( .هرچند همۀ انواع
ِ
معنای ِقسمی
نیست ).نتیجۀ منطقی این در یافت و تعریف از پو پولیسم ،در
ِ
محرومساز از سیاست هو یت ،این است که پو پولیسم تهدیدی برای دموکراسی
است ،چراکه دموکراسی مستلزم کثرتگرایی و اذعان بر این واقعیت است که باید
شرایط منصفانهای برای زندگی در کنار یکدیگر ،در مقام انسانهای آزاد و برابر ،و
نیز متنوع و متفاوت از هم ،بیابیم .ایدۀ مردم واحد ،همگن و اصیل خواب و خیالی

هابرماس فیلسوف« ،مردم» فقط میتواند در صورت
بیش نیست؛ به قول یورگن
ِ
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جمع وجود داشته باشد .و این از طرفی نیز خواب و خیال خطرناکی است ،ز یرا فقط
این نیست که پو پولیستها در مجادله و مناقشه میشکفند و تشو یق به قطبی شدن
جامعه میکنند؛ آنها همچنین مخالفان سیاسیشان را «دشمنان مردم» میخوانند و
پی این هستند که آنها را بهکل از میدان بیرون برانند و محروم سازند.
در ِ

معنـای ایـن حـرف ایـن نیسـت کـه همـۀ پو پولیسـتها دشمنانشـان را بـه

گـوالگ خواهنـد فرسـتاد یـا در مرزهـای کشـور دیـوار خواهنـد کشـید ،ولـی پو پولیسـم
ً
رسـیدن
بـه گفتمـان بیضـرر انتخاباتـی یـا صرفـا اعتراضـی کـه بهمحـض بهقـدرت
ِ
پو پولیسـت فرو  میخوابـد هـم محـدود نمیشـود .پو پولیسـتها میتواننـد در مسـند

احـزاب
قـدرت هـم پو پولیسـت بماننـد .ایـن برخلاف بـاور عمومـی اسـت کـه میگو ید
ِ
معتـرض پو پولیسـت بهمحـض پیـروزی در انتخابـات رویکـرد پو پولیستیشـان را کنـار
ً
میگذارنـد ،چراکـه اساسـا کسـی نمیتوانـد معتـرض قدرتـی باشـد کـه خـودش اسـت.
حکمرانـی پو پولیسـتی سـه ویژگـی دارد :تلاش بـرای ربودن تشـکیالت دولت ،فسـاد،
و «مریدپـروری گسـترده»( 1اعطـای سـود مـادی یـا الطـاف بروکراتیـک در ازای هـواداری
«مریدان» پو پولیستها میشوند) و تالش نظاممند در جهت سرکوب
شهروندانی که
ِ
جامعـۀ مدنـی .البتـه کـه بسـیاری از اقتدارگرایـان نیـز چنیـن عمـل میکننـد ،ولـی تفاوت

در اینجاسـت کـه پو پولیسـتها اقداماتشـان را بـا ایـن ادعـا توجیـه میکننـد کـه آنهـا و
ً
فقـط آنهـا نماینـدۀ مـردم هسـتند؛ ایـن بـه پو پولیسـتها اجـازه میدهـد بیپـرده و علنا
از اقداماتشـان حـرف بزننـد .همچنیـن از همیـن جـا میتـوان دریافـت کـه چـرا افشـای
فساد رهبران پو پولیست (مثل اردوغان ترکیه یا یورک هایدر ،پو پولیست راست افراطی
محبوبیت آنها دارد .در نظر هواداران این پو پولیسـتها،
اتریش) بهندرت تأثیری در
ِ

«آنهـا دارنـد بـرای مـا (تنهـا مـردم اصیـل) ایـن کار را میکننـد ».فصـل دوم ایـن کتـاب
نشـان میدهـد کـه چطـور پو پولیسـتها حتـی قانـون اساسـی هـم مینو یسـند (کـه
ونزوئلا و مجارسـتان گو یاتریـن نمونههـای این مورد هسـتند ).برخلاف تصو یر  رهبران
ً
نظم مردمی که مسـتقیما پای
پو پولیسـتی کـه ترجیـح میدهنـد بـا تکیه بـر تودههـای بی ِ
1. mass clientelism
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صحبتهـای آنهـا از بالکـن کاخ ریاسـتجمهوری میایسـتند ،هیـچ قیـد و بنـدی را
قبـول نکننـد ،پو پولیسـتها اغلـب دوسـت دارنـد قیـد و محدودیـت ایجـاد کننـد ،البته
ً
مادامی که این قید و بندها به شکلی کامال یکطرفه عمل کنند .قوانین اساسی آنها،
به  جـای آنکـه ابزارهایـی بـرای حفـظ کثرتگرایـی باشـند ،کمـر بـه حـذف آن میبندند.
فصـل سـوم بـه برخـی از ریشـههای عمیقتـر پو پولیسـم خاصـه تحـوالت
اجتماعیـــ  اقتصـادی اخیـر در غـرب میپـردازد .همچنیـن به این پرسـش پرداختهام که
چطور میتوان بهدرستی با سیاستمداران پو پولیست و نیز هواداران آنها مواجه شد.
ً
من مخالف رویکرد لیبرال پدرساالری هستم که اساسا برای شهروندانی که «هراسها
و خشمشان را باید جدی گرفت» روانکاوی تجو یز میکند ،و این طرز فکر  را هم قبول
نـدارم کـه سیاسـتمداران عـادی بایـد پیشـنهادهای پو پولیسـتها را رونو یسـی کننـد.
افراطـی دیگـر هـم کـه میگو ید پو پولیسـتها را باید بـهکل از بحث و جدلها
آن راهحـل
ِ

خواسـت پو پولیسـتها بـرای
بیـرون گذاشـت عملـی نیسـت ،چراکـه در پاسـخ بـه
ِ
محرومسـاختن بعضیهـا ،خـود پو پولیسـتها را محـروم میسـازد .بدیـل مـن شـروط و

شـرایط سیاسـی خاصی اسـت که باید بهواسـطۀ آنها با پو پولیسـتها رو به رو شو یم.
ً
بیـش از ربـع قـرن پیـش از ایـن ،یـک مقـام حقیقتـا گمنـام وزارت خارجـۀ امر یکا
ً
مقالـهای معـروف منتشـر کـرد کـه عمومـا مـورد بدفهمـی قـرار گرفتـه اسـت .نو یسـندۀ
آن مقالـه فرانسـیس فوکو یامـا بـود و عنـوان مقالـه ،خـب البتـه کـه« ،پایـان تار یـخ».
اثبـات مهـارت فکـری ایـن بـود کـه
دسـتی
مدتهـای مدیـد یـک راه آسـان و دم
ِ
ِ
پوزخنـدی بزنیـد و بگو ییـد واضـح اسـت کـه تار یـخ بـا اتمام جنگ سـرد پایـان نیافته

اسـت .ولـی خـب ،فوکو یامـا پایـان همـۀ مناقشـهها را پیشبینـی نکـرده بـود ،بلکـه
ً
دموکراسـی
صرفـا پیشبینـی کـرده بـود کـه در میـدان آرا و ایدههـا دیگـر  رقیبـی بـرای
ِ
لیبـرال وجـود نخواهـد داشـت .فوکو یامـا خـود اذعـان کـرده بـود کـه جـا بـه جـا
ایدئولوژیهـای دیگـر  هوادارانـی خواهنـد یافـت ،ولـی حتـی بـا وجـود ایـن ،فوکو یامـا
همچنان بر سـر ادعایش ماند که هیچیک از آن ایدئولوژیها یارای رقابت با جذبۀ
جهانـی دموکراسـی لیبـرال (و کاپیتالیسـم بـازار) را نخواهنـد داشـت.
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آیـا او بهواقـع سـخت در اشـتباه بـود؟ اسلامگرایی افراطـی بههیـچروی تهدیـد
جـدی ایدئولوژیکـی بـرای لیبرالیسـم نیسـت( .کسـانی کـه از شـبح «اسالموفاشیسـم»
دم میزننـد بیشـتر از آنکـه دربـارۀ واقعیتهـای سیاسـی امـروز حرفـی برای گفتن داشـته
باشـند ،شوقشـان را برای جبهههای نبرد آشـکار و شسـتهرفتهای مثل آنچه در جریان
کاپیتالیسـم تحـت
چینـی»
جنـگ سـرد دیدیـم نشـان میدهنـد ).آنچـه گاه «الگـوی
ِ
ِ

کنترل دولت خوانده میشـود ،بهوضوح برای برخی الگو یی جدید از شایستهسـاالری
ً
اسـت ،و اینها احتماال فقط کسـانی هسـتند که خودشـان را شایسـتهترین و صاحب
ً
برتریـن صالحیتهـا میداننـد(  ]2[.مثلا کارآفرینان سـیلیکون َولـی را در نظر بگیرید).
ایـن الگـو بـا کارنامـهاش در رهانیـدن میلیو نهـا نفـر از فقـر هـم الهامبخش کسـانی شـده
اسـت ــــ  خاصه ،ولی نه فقط ،در کشـورهای درحال توسـعه .با اینحال «دموکراسـی»
همچنان باالترین دستاورد سیاست است ،و دولتهای اقتدارگرا هم مبالغ هنگفتی به
جیب البیگران و متخصصان روابط عمومی میریزند تا مطمئن شوند که سازمانهای
بینالمللـی و نخبـگان غربـی آنهـا را نیـز  در زمـرۀ دموکراسـیهای اصیـل قـرار میدهنـد.
بـا اینهــمه ،حـال و روز دمـوکـراســی هـم چنــدان تعـریفــی نــدارد .خطــری کــه
دموکراسیهای امروز را تهدید میکند یک ایدئولوژی جامع نیست که بهطور نظاممند
آرمانهـای دموکراتیـک را انـکار کنـد ،بلکـه ایـن خطـر  پو پولیسـم اسـت ــــ  گونهای
تنزلیافتـه از دموکراسـی کـه وعـدۀ تحقـق واالتریـن آرمانهـای دموکراسـی را میدهـد
(«بگذار مردم حاکم باشند!») بهعبارت دیگر ،خطر از داخل خود دنیای دموکراتیک
برخاسته است ــــ  سیاستمدارانی که این خطر را بهوجود آوردهاند به زبان ارزشهای
دموکراتیـک سـخن میگو ینـد .اینکـه نتیجـه نوعـی سیاسـت آشـکارا ضددموکراتیـک
ضـرورت داوری سیاسـی ظریف و
اسـت ،بایـد همـۀ مـا را نگران سـازد ــــ  و نشـاندهندۀ
ِ
ً
باریکبینانـهای باشـد کـه میتوانـد بـه مـا کمک کنـد تا دریابیم دموکراسـی دقیقا کجا
پایـان مییابـد و مخاطـرات پو پولیسـتی کجـا آغـاز میشـود.

