بدون وجدان اجتماعی است که از جوامع مستبد حمایت میکند
آبوهوایی،
که با مقرراتزدایی ،تخریب دولت رفاه ،انکار تغییرات 
نابرابری نجومی و کشــمکش برای توصیف گذشــت ه یک ملت
مشخص میشود .اما باید در نظر داشت دوگان ه دوست/دشمن در
شرایطی که تاریخ در حال زدودهشدن است ،خطرناکتر میشود.
رهبران پوپولیستی همچون ترامپ و بولسونارو نه بر منافع عمومی،
بلکه بر خود و متحدان فوقالعاده ثروتمند خود حکومت میکنند
و این سراشیبی به سمت بیقانونی و وحشیگری را همچنان ادامه
میدهند .چه توضیح دیگری میتوان برای توضیح فشار ترامپ
به اســرائیل برای ممانعت از حضور دو زن رنگینپوست کنگره
در اســرائیل داد ،بعد از اینکه او بیان کرد که آنها پس از انتقاد از
سیاستهای او باید به کشورهای خود بازگردند؟ چه چیز دیگری
برای توضیح سیاســتهای بیدادگران ه بیرحمانــ ه او ،از قبیل
قطع حمایت فدرال از کمکهای غذایی برای بیش از  3میلیون
نفر الزم اســت که اظهار میدارد ممکن است کارتهای سبز و
ویزاهای مهاجرانی را که از مزایای دولتی مانند کوپن مسکن یا
کمکهزینههای پزشکی استفاده میکنند ،رد کند و نیز حمالت
مداوم وی به مهاجران که خانوادهها را از هم جدا کرده و جوامع را
آزار میدهد؟ احساس مضحک حق به جانب بودن و خودخواهی
بیحدوحصر ترامپ را میتوان به دلبســتگی زیاد او به تسلط و
تحقیر دیگران تعبیر کرد.
پوپولیسم راست ،فریبندگی تماشای خشونت را رونق داده و خشم
سرکوب شده و پرخاشگری را به شکلی از خوشی مشترک و تخلیه
هیجانی تغییر جهت میدهد که با زشتی سبکهای استبدادی
حاکمیت و حیات اخالقی سازگار همدست میشود.
پوپولیسم راستگرا از بسیاری از عناصر سیاست فاشیستی از جمله
یک ایدئولوژی قطعیت ،مهارنشده به وســیل ه تردید و بغرنج در
تفسیرش از تاریخ و توجیه سیاستهای خود ،سهم میبرد .تمایز
دوست و دشمن پوپولیسم راست ،هم سیاست تهاجم را تقویت
میکند که باعث غیرضروری شدن برخی از انسانها میشود و هم
فرهنگ ترس و وحشت را ترویج میکند که در آن امور غیرقابل
تصور ،عادی میشوند .این امر حقیقت و شواهد علمی را تحقیر
میکند ،در حالی که دروغ گفتن نســبت به وضعیت یک آرمان
ملی را تعالی میبخشد که شیوهای از حکمرانی دیستوپیایی را
مشروعیت میبخشــد و واژهها را از هر معنایی تهی میکند .با
فراموشی عمدی تاریخ ،حمایت آن از شورویستیزی ،دشمنی
آن با نخبگان و همآغوشــی آن با ملیگرایی و نفــرت نژادی را
پنهان میســازد .پوپولیسم راســت هرگونه مفهوم اجتماعی را
که با اصول شناختهشــده آزادی فردی ،عدالت ،برابری و برابری
مشخص میشود ،از بین میبرد .همچنین به روشنفکرستیزی
رونق میبخشــد و همانطور که زمانی هانا آرنت گفته اســت،
پوپولیسم راست «به تسهیل ویرانی مقولههای تفکر و معیارهای
داوری ما» میانجامد .سرانجام پوپولیسم راست مانند فاشیسم ،از
حکومتهای مستبد پشتیبانی میکند که قدرت در آن در دست
بهاصطالح رهبر متمرکز است.

محدودیتهای
پوپولیسم چپ

چپ در جهت افشــا و تقبیح نابرابری ر و ب ه رشــد اجتماعی و
اقتصادی ،انتقاد از ستمهای عمیق سرمایهداری و به درستی
افشاكردن سیاستمداران فاسد راه میانه (مرکز) عمل میكند.
موفه همچنین استدالل میکند که پوپولیسم چپ با مخالفت
خود بــا ایدئولوژی نئولیبــرال ،ســرمایههای مالی ،ریاضت
اقتصادی ،مقرراتزدایی و حکومت شرکتی ،مخالف سیاست
سانتریســتی اســت .در همین حال ،فدریکو فینچل ستاین
خاطرنشان کرد که پوپولیســم چپ اغلب با «توجه به شرایط
اجتماعی و اقتصادی نابرابر مورد توجه قرار میگیرد ...و اقدامات
ریاضتی نئولیبرالی و بیطرفــی ادعایی راهحلهای مبتنی بر
تجارت تکنوکراتیک را به زیر ســوال میبرد ».با این حال ،او
پوپولیسم چپ را با اشــاره به اینکه پروژه سیاسی خود را «با
ادعای نمایندگی انحصاری کل مردم در برابر نخبگان» تضعیف
میکند ،توصیف کرده است .موفه این انتقاد را نادیده گرفته و
اظهار میدارد که ترکیبی از حاکمیت مردمی و برابریای که از
سوی پوپولیستهای چپ دفاع میشود ،بزرگترین چالش در
برابر نفوذ و گسترش پوپولیسم راست در سرتاسر جهان است
که موفه استدالل میکند شــرایط ،زمینهای برای فرسایش
آرمانها و نهادهای دموکراتیک است.
آنچه که بهویژه در مورد اســتدالل موفه قوت دارد ،فراخوان
یک جنبش پوپولیستی است که ریشه در یک مبارزه جامعتر
برای بازیابی و گســترش دموکراســی رادیکال بهعنوان یک
نیروی سیاســی دارد .از نظر موفه ،چالش پوپولیســم چپ،
روشن ســاختن این اســت که مبارزه برای حاکمیت مردمی
باید بخشی از مبارزات گســتردهتر برای دموکراسی باشد .او
درمییابد كه مردم دیگر احساس كنترل بر سرنوشت خود را
ندارند .پاسخ او به اشکال گســترد ه بیگانگی ،ایجاد پوپولیسم
چپ اســت که تضادهای بین آرمانهای لیبرال دموکراتیک
و سیاست ضددمکراتیک پوپولیسم نوظهور راست را برجسته
میکند .در این دیدگاه ،دموکراســی به ابــزاری برای مبارزه

housing voucher
کوپن مسکن هزینهای است
که میتواند برای مسکنهای
اجارهای ،مانند بخش 8مسکن
عمومی در ایاالت متحده ،به همراه
هزینههای مسکن عمومی هزینه
شود .ادعا میشود که ایاالت
متحده آمریکا کوپن مسکن را
برای خانوادههای زیر آستانه
درآمدی خاص صادر میکند تا
آنها بیش از  30درصد از درآمد
خود را برای مسکن پرداخت
نکنند( .مترجم)
Medicaid
یک برنامه فدرال و ایالتی در ایاالت
متحده که در هزینههای پزشکی
به برخی از افراد با درآمد و منابع
محدود کمک میکند .این برنامه
مزایایی را نیز ارائه میدهد که
به طور معمول تحت پوشش
 Medicareقرار نمیگیرند ،از
جمله خدمات پرستاری و مراقبت
در منزل در و خدمات مراقبت
شخصی( .مترجم)

پوپولیسم به اشکال مختلفی بهوجود
میآید .برخی از نویسندگان مانند
شانتال موفه ادعا کردهاند که پادزهر
پوپولیسم راســت ،پوپولیسم چپ
است .او تاکید میکند که پوپولیسم
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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