 Federico Finchelsteinفدریکو فینچل ستاین مورخ
آرژانتینی و رییس دپارتمان
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رقابت بر ســر منابع کمیاب و فرصتها میکند .ســرمایهداری
ضددموکراســی اســت ،زیرا نمیتواند آنچه را کــه جف نونان
«نیازمندیهای عمومی زندگی» مینامد ،به معنای «یک محیط
سالم ،توزیع خدمات بهداشــت عمومی بر اساس نیاز و نه برپایه
توانایی پرداخت و بودج ه سیستم آموزش عمومی» فراهم کند.
نونان هم ه اینها را به عنوان «نیازمندیهای عمومی زندگی که
بدون آن نمیتوانیم زندگی و به معنــای واقعی زندگی کنیم»،
توصیف میکند .هرگونه چالش در برابر ظهور پوپولیسم راست
کنونی باید نیاز به سیاستی را نشان دهد که حاوی زبانی شامل
هم نقد و هم امید باشد .این اشاره به سیاستی دارد که شور و شوق
مردم را از خواب بیدار کرده و به انرژی و آگاهی بیشتری میرساند
و روشن میکند که ایستادگی باید به صورت یک اقدام مهم جمعی
همراه با مبارزات متحد در راستای هدف آنها برای رد کردن این
تصور باشد که سرمایهداری و دموکراسی یکسان هستند .مارتین
لوترکینگ جونیور درست گفت هنگامی که استدالل کرد ما به
سیاستی احتیاج داریم که کلیت سیستمی را که با آن میجنگیم،
درک کند؛ چراکه هیچ مبارز ه بدون ریســکی وجود ندارد و این
مبارزه یک پروژ ه جمعی است که ریشه در یک انقالب ارزشها و
رویاها درباره جهانی دارد که عدالت و برابری در آن ادغام میشوند.
نیروهای در کار سیاســتزدایی تحت شــرایط نئولیبرالیسم را
نمیتوان از نظر ســهم آنها در ظهور پوپولیسم راست دستکم
گرفت .گسترش نابرابری ،بیگانگی گســترده ،انجماد فرهنگی،
فروپاشــی خدمات عمومی و فرهنگ مدنی ،برچیــدن قرارداد
اجتماعی ،گسترش جرمسازی از مشکالت اجتماعی و رشد نوعی
بیسوادی مدنی در میان سایر نیروها ،همگی در اشکال متنوعی از
سیاستزدایی نقش دارند .در چنین شرایطی ،محبوبیت رو ب ه زوال
لیبرالدموکراسی ،توده جمعیتی را به وجود میآورد که فاقد درک
پیچیدهای از آن هستند که چگونه فاشیسم نئولیبرال آنها را از نظر
سیاسی مانند کودکان شیرخواره کم اطالع نگه میدارد و توانایی
آنها را در اجرای قضاوت انتقادی ،اقدامات هماهنگ خودمختار و
مقاومت جمعی تضعیف میکند .نیروهای مترقی و تغییرطلب نیاز

به آن دارند که حمله جناح راست به ارزشهای اساسی و برنامههای
تضعیفکننده دموکراســی و عدالت اجتماعی که بدبختی و رنج
گسترده را در همهجا رواج میدهد ،آشکار سازند .باید برنامههای
جایگزین آموزشی ارائ ه دهند و از رسانههای جایگزین برای آموزش
مردم به زبانی کــه میتوانند درک کنند،بهره برند .اگر مســائل
مربوط به حاکمیت مردمی ،مبارزات طبقاتی و برابری اقتصادی
در مبارزات جمعی برای عدالت اقتصادی ،سیاســی و اجتماعی
از جایگاه محوری برخوردار نباشــند ،هیچ تغییــری در قدرت و
پویش ایدئولوژیک نظام اقتصادی اجتماعــی حاکم رخ نخواهد
داد .نه پوپولیسم ارتجاعی و نه پوپولیســم مترقی راهکاری ارائه
نمیدهند که بتوانند سازمان و تشکیالت جدید سرمایهداری که
من آن را «فاشیسم نئولیبرال» مینامم ،به چالش کشند .پوپولیسم
گرایش به افراط و تفریط و سبک سیاسی شبه دموکراتیکی دارد
که دربردارند ه انســانهای خیالی ،سادهسازیهای بیشاز حد و
رهبران کاریزماتیک و عوامفریب اســت .فاشیسم نئولیبرال را در
زمانی که قدرت ،جهانیشده و وعدههای نخبگان لیبرال مستقر
به لحاظ سیاســی و اخالقی ورشکست شــدهاند ،باید با روایت و
چشــمانداز جدیدی از آنچه ب ه عنوان سیاست بهحساب میآید،
بهچالشکشید.
نانسی فریزر بهدرستی استدالل میکند که ما نیازمند یک جنبش
سیاسی هستیم که در آن «طیف گستردهای از بازیگران اجتماعی
بتوانند خود را بیابند» و «چالش مالیســازی ،توسع ه اقتصادی»
و «جهانیسازی شــرکتی» را نشــانه رود .آنچه مورد نیاز است،
چشمانداز قدرتمند جدیدی از سیاســت است؛ چشماندازی که
آموزش ،نمایندگی و قدرت را در تالشهای مداوم خود برای ایجاد
اتحادی در بین آن دسته از نیروهایی در اختیار گیرد که میتوانند
برای دنیایی که در آن دیگر فاشیسم نئولیبرالی وجود ندارد و وعده
دموکراســی اجتماعی و عمیق به بیش از یک رویای آرمانشهری
تبدیل میشود ،بیندیشند و مبارزه کنند .هیچ عدالتی بدون مبارزه
وجود نخواهد داشــت و بدون ارادهجمعی بــرای مبارزه نیز هیچ
ی کردن داشته باشد.
آیندهای نمیتوان متصور بود که ارزش زندگ 
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paranoid style
بدگمانی ،پارانویا (به انگلیسی:
 )Paranoiaدر تعریف عام آن،
غریزه یا فرایندی از فکر است که
تحت تاثیر اضطراب یا ترس به
حالتی غیرمنطقی و وهم آلود
درمیآید .پارانوئیدها معموال
فکر میکنند که دیگران برای
آزار و اذیت آنها میکوشند
یا فکر میکنند که دیگران به
دنبال توطئه علیه آنها هستند.
پارانویا با فوبیا تفاوت دارد .افرادی
که دچار فوبیا هستند ترس
غیرمنطقی دارند ،اما به خاطر
ترس و اضطرابشان دیگران را
سرزنش نمیکنند .وارد کردن
اتهامات غیرواقعی و عدم اعتماد
معموال از دیگر نشانههای پارانویا
است .به عنوان مثال ،حادثهای که
اکثر مردم به عنوان یک حادثه یا
تصادف تلقی میکنند ،از منظر یک
فرد پارانوئید ممکن است توطئه
تصور شود .دو شاخصه شناسایی
توهمات پارانوئید ( )۱آمادگی
ذهنی پذیرش سستترین شواهد
در حمایت از باورهای غیرواقعی
و ( )۲عدم توانایی در تشخیص
شواهد و ادله مستحکمی است
که افکار پارانوید را رد میکند.
(مترجم-به نقل از ویکیپدیا)
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