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جهان

dystopian
ویرانشهر یا مدینه فاسده
جامعهای خیالی در داستانهای
علمی -تخیلی است که در آن
ویژگیهای منفی ،برتری و چیرگی
کامل دارند و زندگی در آن دلخواه
هیچ انسانی نیست .این مفهوم
معموال دورانی از یک جامعه را
تصویر میکند که به نابودی و
هرجومرج رسیدهاست( .مترجم)
Hannah Arendt
هانا آر ن ْت ( به آلمانی Hannah
 ) Arendtفیلسوف (فلسفه
سیاسی) و تاریخنگار زن آلمانی بود
که تباری یهودی داشت .هانا آرنت
یکی از مهمترین متفکرانی بود که
آرا و افکارش تاثیری ژرف در سده
بیستم میالدی بر جای گذاشت.
او سالها در دانشگاههای ایاالت
متحده در رشت ه تئوری سیاسی
تدریس کرد و از چندین کشور،
دهها دکترای افتخاری گرفت
و جایزه آلمانیزبان لسینگ و
فروید را نیز از آن خود کرد .او یکی
از یهودیانی است که توانسته از
جریان هولوکاست جان سالم
به در برد و به ایاالت متحده
مهاجرت کند .زمین ه فلسفه و
آثار او حول موضوعاتیچون
دموکراسی مستقیم یا اقتدارگرایی
و تمامیتخواهی حکومتهای
استبدادی است( .مترجم  :به نقل
از ویکیپدیا)
 Chantal Mouffeموفه متولد سال ۱۹۴۳میالدی
در فرانسه و یک نظریهپرداز
سیاسی،تحلیلگروفمینیستدر
بلژیک است که قبال در دانشگاه
وست مینستر تدریس میکرد.
او بیشتر به خاطر مشارکت
در توسع ه شناخته شده که به
طور مشترک با ارنستو الکالئو
(« )Ernesto Laclauهژمونی
و استراتژی سوسیالیستی» را
در موسسه موسوم به تحلیل
گفتمان Essex School
تألیف کردند که نوعی طراحی
سیاسی پسامارکسیستی در مورد
گرامشی ،پساساختارگرایی و
نظریههای هویت و تعریف مجدد
سیاست چپ از نظر دموکراسی
رادیکال و گرامرهای متن مناسب
روابط قدرت است .باالترین
استناد ذکرشده به او «هژمونی
و استراتژی سوسیالیستی :به
سوی یک سیاست دموکراتیک
رادیکال» است( .مترجم -به نقل
از ویکیپدیا)
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در یک نبرد ایدئولوژیک علیه مخالفان راســتگرا و شیوههای
متنوع اقتدارگرایی تبدیل میشود .پوپولیسم راست با استفاده
از زبــان ،از بزهکار همچون قربانی ســخن میگوید .برخی از
این استداللها به عنوان بخشــی از چالش مقابله با پوپولیسم
راســت از اهمیت برخوردارند ،اما بدون عارضه نیستند .موفه
و بســیاری دیگر از طرفداران پوپولیســم چپ ،نتوانستهاند
آسیبشناسیهای ذاتی در همه اشــکال پوپولیسم را درک
کنند .همانطور که نظریهپردازانی همچون فینچل ســتاین
به همراه جان کیــن و جان ورنر مولر خاطرنشــان میکنند
اینها این نکته را دســتکم میگیرند که پوپولیســم چقدر
مستعد ابتال به یک مقوله سیاسی تهی است که تقریبا توسط
هر گروه سیاســی میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد .عالوه
بر این ،پوپولیســم در تمام اشــکال خود بیش از حد مدیون
شخصیسازی رهبری است؛ چه رهبرانی در سمت چپ مانند
برنی سندرز و چه در سمت راست مانند دونالد ترامپ .از طرفی،
همانطور که فینچل ستاین ب ه درستی بیان میکند« ،در همه
موارد ،پوپولیســم به نام یک ملت واحد سخنمیگوید و این
کار را به نام دموکراسی انجام میدهد .اما دموکراسی به معنای
محدود ،به عنوان بیان خواستههای رهبران پوپولیستی تعریف
شده است ».عالوه بر این ،این امر خطر متشکل شدن پیرامون
مفاهیم وحدت را ایجاد میکند که تفرقه بین دوست/دشمن
را تکرار کرده و سیاست را به عنوان سالحی مبتنی بر مفاهیم
دشوار و ســریع حذف و شمول مورد اســتفاده قرار میدهد.
پوپولیســم گرایش به نادیدهگرفتن تالش دشوار آموزش به
عنوان ابزاری مهم برای مقابله با بحران نئولیبرالیسم و بحران
مربوط به فاعلیت ،هویت و نمایندگی آن دارد.

مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

آموزش ،نقشی محوری در شناسایی و
تغییر چشمانداز
تغییر آگاهی افرادی بازی میکند که
سیاسی با آموزش
ســرگرم هــر دو بخش از تقســیم
انتقادی
پوپولیستی هستند .همچنین افرادی
که دارای نگرشهای متناقض نسبت
به قدرت ،برابری ،هویت ،شهروندی ،پناهندگی و سایر موضوعات
سیاسی محوری هستند .دوگانگیگراییها آگاهی سیاسی جمعی
ایجاد نمیکنند ،در عوض ،آنها یک بنبست ارتدوکسی سفت و
سخت و یا یک فرهنگ شهرت پیشپاافتاده را تغذیه میکنند .به
جای یک انقالب در آگاهی ،ما به ترکیبی از خوی کودکانه و یک
فرهنگ کاالیی دست مییابیم که تمام اندیشههای یک آگاهی
عمومی انتقادی را تقبیح میکند .پوپولیسم از هر دو طرف میتواند
درها را بر روی تئوریهای توطئه باز کند .آنچه را که مورخ ریچارد
هافستادتر «ســبک پارانوئید» سیاست نامید ،ایجاد کرده و «به
ابزاری از گفتمان ژورنالیستی (اگر نه سطحی) تغییر شکل پیدا
کند ».بهطــو ر خالصه  ،پوپولیســم میتواند طیف وســیعی از
دیدگاهها و امکانات را نمایندگی کند ،در عین حال که همچنان
ویژگیهای غیردموکراتیک خود ،از جمله «درک موقعیت خود به
عنوان تنها شکل واقعی مشروعیت سیاسی» را حفظ میکند ،در
همان حال از به رسمیت شــناختن نظرات مخالفان خود امتناع
کرده و آنها را در معرض به تصویر کشیده شدن به عنوان شرور و
تهدیدآمیــز قــرار داده و متهم بــه «ظالمانــه ،توطئهآمیز و
ضددموکراتیک بودن» کند .به عبارت دیگر ،چنین دیدگاهی در
ایدئولوژی و یقین سیاسی خود متصلب میشود .پوپولیسم مستعد
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ابتال به یک مقوله سیاسی پوچی است که تقریبا توسط هر گروه
سیاسی قابل تصرف است .پوپولیسم هم از نوع راست و هم چپ،
دامنه قدرت را به نقش رهبران اعم از مترقی یا ارتجاعی محدود
میکند .این امر سیاســت مقاومت را تضعیف و بهطور بالقوه کار
دشوار ایجاد یک جنبش سیاسی ضدسرمایهداری گسترده را دچار
فرسایش میکند ،در حالی که بهطور بالقوه ظهور عوامل فردی و
اجتماعی خودمختار و متعهد را تخریب میکند .با اینکه این در
کاربرد آن از ســوی هر گروهی که قدرت را به چالش میکشد،
بیشتر انجام میشود ،مفهوم زمین ه خاص سیاسی و تاریخی را از
دســت میدهد و تمایل دارد دیدگاه همگنشــد ه مردمی را که
مخالفان سیاسی را دشمن میپندارند ،به مخالفان بیشتری تعمیم
دهد .بهطور كلی پوپولیسم خطر گروههای مخالف در برابر یكدیگر
را راه میاندازد و این برای پوپولیســم چــپ اغلب به معنای کم
توجهی به طبقه در برابر نژاد یا شکست در حرکت به آنسوی این
گروههای شکافته شده به جنبشهای مجزا و تکمسالهای است.
عالوه بر این ،قدرت با تمام پیچیدگیهای خود بهطور فزایندهای با
ســادهترین واژهها به عنوان چیزی برای ایستادگی تعریف شده
است ،بهجای اینکه به عنوان ابزاری درجهت امکان ریشهگرفته از
مبارزه بر سر توسع ه نهادهای دموکراتیک تعریف شده باشد.
پوپولیسم گرایش نیرومندی به نقد
آن سوی
نخبگان دارد ،اما قدرت ،بسیار عمیقتر
پوپولیسم
جریان مییابــد و در ســاختارهای
اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیهایی
که با گذشــت زمان ایجاد میشوند،
ن حال ،آنچه در
وجود دارد .هم ه اینها را باید به چالش کشید .درعی 
اینجا مورد نیاز است ،یک چشمانداز و یک جنبش کارگران آگاه،
هنرمندان ،روشنفکران ،جوانان و سایرینی است که در سطحی
گسترده نهتنها نخبگان شرکتی ،بلکه خود سرمایهداری را به چالش
کشد .پوپولیسم ضمن گمراه کردن ،خطر مترادف شدن با انفجار
لحظهای خشم ،نارضایتی و عصبانیت اخالقی را گسترش میدهد،
در این صورت فقط توســط عوامفریبان مــورد بهرهبرداری قرار
میگیرد .جنبشهای اجتماعی صرفا بر اساس احساسات انزوا،
خشم و نارضایتی هیجانی ایجاد نمیشوند ،بلکه بر اساس تالش و
استقامت فراوان در جهت سازماندهی مبارزات ایدئولوژیک جمعی
برای ارتباط دادن مسائلی که مردم هرروزه با آن روبهرو میشوند و
برای ایجاد یک سیاســت هویتی که در آن افراد بتوانند خود را
بازشناسی کنند ،نهتنها برای محکوم کردن نخبگان ،بلکه برای
تغییر بنیانی در ســاختار ســلطه «به دیگران بپیوندید» ،ایجاد
میشــوند .در اینجــا آنچه مــورد نیاز اســت ،یــک جنبش
ضدسرمایهداری است که بتواند رنج ،عصبانیت و خشم محرومان
را در جهت سازماندهی مجدد بنیانی ساختار جامعه هدایت کند
که هدف از آن ،بنای یک جامعه دموکراتیک و جامعهگرا است.
مشکالتی که مردم در ایاالت متحده و سایر جوامع سرمایهداری
اقتدارگرا با آن روبهرو هستند ،بسیار عمیق ،ریشهدار و طوالنی و
قدرت بســیار زیادی بر آن حاکم اســت .با ایجاد اتحادهایی که
کارگــران ،روشــنفکران ،جوانــان و جنبشهــای متنــوع
ضدسرمایهداری را گردهم میآورند ،باید سرچشمههای ظلم و
ستم آنها عمیقا به چالش کشیده شود .چنین تشکیالت گسترده
اجتماعی و سیاسی باید دربار ه شرایط مادی آزادی با محرومان
ســخن بگوید ،در حالیکه به آنها نشــان میدهد که چگونه
سرمایهداری ،آنان را از شرایط مادی آزادی محروم کرده و وادار به

