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 تهران نباشد لیتواند چندان باب م یم جشیکه نتا یانتخابات

 اروپا هیاتحاد یپلماسید ندهیاز آ رانیا يها دغدغه

 

 یپلماسید ریروزنامه نگار، مترجم و سردب( علی موسوي خلخالیسید ویسنده: ن
 )یرانیا

اروپا که  یاز مسائل داخل يمهم است. جدا ياریبس لیاروپا به دال یانتخابات پارلمان
 نیکند، ا نییآن را تع یآت يها استیرا رقم بزند و س هیاتحاد نیا ندهیتواند آ یم

 یاسیس ندهیبرخوردار است. آ ییبه سزا تیحائز اهم زین ها یرانیما ا يانتخابات برا
متحده بر سر کار است و دائما تالش  االتیکه در ا ییدولت تندرو هیدر سا رانیاروپا در قبال ا هیاتحاد یپلماسیو د

 است. تیتهران حائز اهم يدهد، برا شیافزا رانیخود را به ا يکند فشارها یم

اروپا و  هیتندرو در داخل اتحاد يها انیجر گاهیجا تیکنند در صورت تقو یم ینیب شیاز کارشناسان پ ياریبس
در  ژهیبه و رانیا تیمتحده هستند، وضع االتیبا ا شتریب ییکه طرفدار هم سو یکار آمدن احزاب يرو نیهمچن

 بخورد. يجد يبه چالش ها يبحث پرونده هسته ا

اروپا در قبال آن است.  هیاتحاد یپلماسید ندهیبرجام و آبرخوردار است،  ییبه سزا تیاز اهم رانیا يبرا آنچه
آن  یخال ياش از برجام، جا کجانبهیبعد از خروج  کا،یمتحده امر االتیاروپا تعهد داده است که در نبود ا هیاتحاد

گذشت  و نستکسیکه با وجود اعالم وعده ا يکند. تعهد نیتام کایامر يرا از برجام به جا رانیرا پر کند و منافع ا
گله دارد و  يبدعهد نیها بابت ا ییاز اروپا رانیبابت ا نیو از ا افتهیاز برجام تحقق ن کایسال از خروج امر کی

 رانیبه ا نهیزم نیها اگر در ا ییکنند که اروپا یها احساس م یرانیاز ا ياریکند. بس یم یاحساس سرخوردگ
 انیتفاوت بوده اند. آمدن جر یر مقابل دولت ترامپ بآنها د ينکرده باشند دست کم نسبت به دغدغه ها انتیخ
قاره سبز با  شتریب ییتر هستند و از هم سو کینزد کایدولت امر يها دگاهیبه درون پارلمان اروپا که به د ییها
 کند. یم دیاروپا تشد هیبه اتحاد تنسب رانیظن را در داخل ا نیکنند، ا یم يمتحده طرفدار االتیا

 سیاروپا که شامل فرانسه، آلمان و انگل هیاتحاد يکایترو يکشورها انیشکاف م دیصورت تشددر  گرید يسو از
 نیشود تا ا یکند، سبب م یم تیریآنها را مد شیاروپا که اتر هیکوچکتر و کم نفوذتر اتحاد يشود با کشورها یم

 نستکسیا يبرا ییاروپا یزبانیبال مها به دن ییروپاکه ا یزمان میتمام شود. شاهد بود رانیبه ضرر ا تیشکاف در نها
کردند  یرا متهم م ییبزرگ اروپا يو لوکزامبورگ و مالت کشورها شیکوچک تر مثل اتر يگشتند کشورها یم

 نپردازند.  رانیرا بر سر ا کایامر يبرخوردها نهیمتحده کنند و خود هز االتیخواهند آنها را طعمه ا یکه م
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 لیدر راس قدرت هستند تما انیکه در آنها راستگرا یان و لهستان و آلبانمجارست رینظ ییحال کشورها نیع در
از برجام طرف  کایکه مثال لهستان به هنگام خروج امر میدونالد ترامپ دارند و شاهد بود یبه دولت افراط يشتریب

 نهیزم نیدر ا کایامر استیس يکه دنباله رو کرد یم هیتوص ییاروپا يکشورها گریرا گرفت و به د کایدولت امر
 را اخراج کرد. رانایدر ت رانیا ریصرفا به خواست دونالد ترامپ سف یآلبان ایباشند. 

کند و با  یم تیاروپا حما هیاختالف ها در درون اتحاد دیاز تشد زیاست که شخص دونالد ترامپ ن یدر حال نیا
 س،یاز جمله در فرانسه، انگل ییوپامختلف ار يدر کشورها یراست افراط يها انیاز جر یبانیهدف به پشت نیهم

 مجارستان و لهستان برخواسته است. ا،یهلند، اسپان ا،یتالیا

آلمان به  ویبار حزب آلترنات نینخست ياروپا که باعث شد برا یها در انتخابات پارلمان انیرنگ احزاب و جر رییتغ با
دهندگان قرار  يلوپن در راس فهرست را نیمار يبه رهبر ،یدر فرانسه حزب اجتماع مل ای ابدیپارلمان اروپا راه 

 استیس رییاز تغ یآرا را به دست آورد، نگران نیشتریب راژفا جلینا يبه رهبر تیحزب برگز سیدر انگل ای ردیبگ
 کویو فدر ونکریمثل ژان کلود  يافراد استیکه ر ژهی. به وابدی یم شیافزا زین رانیاروپا در قبال ا هیاتحاد يها

 يکردند، به روزها یم يپافشار یمتیبودند و بر حفظ برجام به هر ق رانیپرونده ا ریدرگ کیه از نزدک ینیموگر
 آنها شوند.    نیجانش یقرار است چه کسان ستیشده و معلوم ن کیآخر خود نزد

 ییاروپا يکشورها یاست که در برخ حیصح نیها نگران کننده است. ا یرانیما ا ياروپا برا هیاتحاد یپلماسید ندهیآ
 کدستیاروپا  هیاتحاد بیرسد ترک یاند و به نظر م افتهیو احزاب سبز به پارلمان اروپا راه  یستیالیسوس يها انیجر

اروپا در دست  هیاتحاد یخارج استیکه فرمان س ستین ینیتضم چیراست نخواهد بود، اما ه انیواحد جر يصدا
 .فتدیباشد، ن گرانید يواند باالتر از صدات یشان م یستیپوپول يراست که سروصداها يها انیجر
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 افسانه درباره آنچه اروپایی ها می خواهند 5

 سرنوشت اتحادیه اروپا در انتخابات ماه مه
 

 نویسندگان: آیوِن کرَستِو، مارك لِنِرد و سوسی دنیسِن

ح: ظهور و قدرت گرفتن توضی«؛ »اکنون که اروپا به سمت راست گرایش دارد، پوپولیست ها طوفان به پا می کنند«
یک مساله را فریاد می زند و آن، این است  یانتخابات پارلمان اروپا در ماه متیترها درباره ». پوپولیست ها در اروپا

در این تیترها اروپا.  هیدر سراسر اتحاد، برگزیت و تکرار آن دونالد ترامپپرده خواهد بود:  3نمایشی در  2019که 
داده می شود که رقابت گسترده میان آنهایی خواهد بود که به اروپایی با هشدار مدام  و مقاالت به طور عمده

مرزهاي گشوده اعتقاد دارند و آنهایی که به جوامع ملی بسته باور دارند. بدین ترتیب، مهاجرت مساله کلیدي و 
 تعیین کننده است.

شوراي «ت حقیقتا همین است؟ تحقیقات جدید حق با نویسندگان این تیترها و مقاالت است؟ جریان تحوال ایآ اما
 نشان می دهد که اینطور نیست و آنها اشتباه می کنند.» یوگاو«و » اروپایی در روابط خارجی

با متالشی شدن نظام هاي حزب ملی در سراسر اتحادیه اروپا همراه بوده است.  دهه گذشتهیک است که  درست
قدرت گرفته و وعده داده اند  یملها در سطح انتخابات مه در ه بایرتقنظام (ضد تشکیالت سازمانی) احزاب ضد 

در ترکیب خود دولت در اروپا  9در حال حاضر آنهایی شوند که نظام کنونی نادیه شان گرفته است.  يکه صدا
مان پارل ندگانیسوم نما کپارلمانی پیش رو دست کم یپس از انتخابات انتظار می رود و اروپایی دارند  ضد اباحز

به در پارلمان خواهند بود و بلوك  نیتر دهند، بزرگ لیبلوك واحد تشک کیاگر آنها اروپایی باشند.  از احزاب ضد
سادگی می توانند اکثریت را در برابر حزب مردم اروپایی دموکرات مسیحی یا گروه دموکرات ها و سوسیالیست ها 

 به دست آورند.

ن جنگ آخر دست از مبارزه نخواهند کشید. اکنون که احزاب سیاسی اروپا معموال گفته می شود که ژنرال ها تا آ
درس خود را بر مبناي  يها يکه استراتژکمپین براي انتخابات پارلمان اروپایی را آغاز کرده اند، به نظر می رسد 

انوئل ماکرون ي گرفته شده از راي گیري هاي اخیري که شاهد بوده اند، برگزیت، ترامپ، ویکتور اوربان و امها
تفکر گمراه کننده درباره شکل سیاست گذاري اروپایی به  5انتظارات خود و نخبگان را تغییر داده اند. در نتیجه، 

 موضوع اصلی مناظرات تبدیل شده است.

اروپا همانند  يقاره ا استیس خواهد بود؛ يا لهیقب يها استیانتخابات سقوط به س نیاست که ا نیاین افسانه اول
 چپ و راست میقدبدنی  میاست که تقس نیا رخ داد. دومین افسانه متحده االتیااقی که در انتخابات بریتانیا و اتف
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تجربه می دهد. بسته  ایباز  يطرفداران اروپایا  انیگرا یو مل طرفداران اروپاجاي خود را به تقسیم بندي بین 
ی افسانه کمک کرده است. سوم نیاو رونق گرفتن  ادجیفرانسه به ا يجمهور استیکرون در دور دوم انتخابات رام

 شنهادیپقلمداد و با مهاجرت همه پرسی درباره  کیی یانتخابات پارلمان اروپاسبب شده که قدرت مداوم اوربان 
همراه شود. اما مسئولیت افسانه پنجم هم بر گردن اوربان است: اختالف  شتریب يوارهایساخت ده ب استمدارانیس

شرق اروپاي ضد مهاجرت و غیرلیبرال با غرب اروپا که از ارزش هاي اتحادیه اروپا حمایت می کند. بیشتر بین 
یک مساله ملی و مرتبط با به طور عمده نهایتا یک افسانه ماندگار هم وجود دارد درباره اینکه راي گیري باید 

 حمایت از اروپا نداشته باشند. ای یفرامل يجنبه هااموري باشد که 

مخالف اروپا که استیو بنن احزاب  یالملل نیاتحاد ب، یعنی همان به اروپاجنبش ملی گرایی پر سر و صدا  ورود
مشاور پیشین ایاالت متحده آمریکا در شکل گیري و هماهنگ سازي آن نقش داشت، این تفکر را به وجود آورد 

اروپا از این تفکر استقبال کردند و احزاب که صحنه اروپایی یک انقالب ترامپی را شاهد خواهد بود. احزاب مخالف 
 حامی اروپا براي مقابله و مواجهه با آن آماده شده اند. 

دهد که  ینشان مي که توسط شوراي اروپایی در روابط خارجی و یوگاو انجام شده، گسترده ا ینظرسنجنتایج  اما
ر مبناي این تفکرات و خابات پارلمان اروپا بکه در انت یاستمدارانیسهستند. ها اشتباه  یات و افسانهفرض نیهمه ا

افسانه ها رقابت می کنند، به احتمال زیاد شکست خواهند خورد. نظرسنجی نشان می دهد که راي دهندگان به 
دنبال تغییر به سمت چپ افراطی یا راست افراطی نیستند؛ بلکه به طور کلی به دنبال یک تغییر در شرایط موجود 

 اماوفق دهند؛  دهندگان يرا يها یتوجه به نگران خود را با فورا دیو با ندتوان یمی اصل نایاحزاب جرهستند. 
نمی توانند صرفا بر مبناي تصورات ها واقعا چه هستند و  ینگران نیبدانند که ا دیکار با نیانجام اموفقیت در  يبرا

 عمل کنند. 

اي تبدیل می شود. اما حقیقت این است افسانه اول این است که سیاست اروپایی به مساله اي قبیله 
 میلیون راي دهنده هنوز درباره راي خود تصمیم نگرفته اند. 97که 

نگرانی از این مساله که مردم از احزاب جریان اصلی دور شوند و  ایتانیمتحده و بر االتیدر ا یاسیستحوالت اخیر 
 لهیقباختالفات  متحده االتیدر اشدید کرده اند. بر مبناي هویت به سمت قبیله هاي جدید تمایل پیدا کنند را ت

که با حرکت مردم به سمت جهان هاي موازي که » رکود مالی بزرگ«در نتیجه  یدهندگان قرمز و آب يرا نیب يا
گروه ها نه تنها  نیا. شکل گرفتمردم در آنها تنها با افرادي همانند خود دعا، کار و ازدواج می کردند همراه بود، 

، بلکه به دلیل دسترسی به حقایقی متفاوت برگرفته از رسانه هاي پارتیزانی، با یکدیگر تفاوت ها دگاهیدل دلیبه 
 دارند.
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اهمیت فاصله حزبی چپ و راست براي خیلی از مردم از برخی اختالف  ایتانیبر درپس از همه پرسی برگزیت 
از پیر، شهرها از روستاها و مهم تر از همه، نظرهاي قبیله اي بر سر برگزیت و اختالف شمال از جنوب، جوان 

تحصیل کرده ها از غیرتحصیل کرده ها کمتر شد. همانند ایاالت متحده، این اختالفات جغرافیایی و جمعیتی با 
فرهنگ تشدید شدند: حمایت از حکم اعدام یکی از بهترین شاخصه هاي این است که شهروندان بریتانیا حامی 

 برگزیت هستند یا خیر.

تصور اینکه همین تمایالت و روندهاي سیاسی اکنون در حال شکل دهی به سیاست ها در سراسر اروپا هستند، 
آسان است. اما نتیجه تحقیقات شوراي اروپایی در روابط خارجی و یوگاو نشان نی دهد که اگرچه جوامع اروپایی 

قبیله اي نشده اند. هیچ یک از شاخص هاي در حال حاضر چرخونه اي پیچیده و در حال تغییر هستند، اما هنوز 
قدیمی که در انتخابات و راي گیري هاي اخیر تایید کننده رویکرد قبیله اي در ایاالت متحده و بریتانیا بوده یعنی 

مردم  نداد يرا یچگونگ ینیب شیپمذهب، نمی تواند به چپ و راست و تمایل به  الت،یسن، سطح تحص ا،یجغراف
ی هاي صورت گرفته، شاخصه اصلی نظرسنج طبق نتایج قتیکند. در حق يادیکمک ز  اروپا یماندر انتخابات پارل

نفر  ونیلیم 97تصمیم خود را نگرفته اند و هنوز بیش از دهندگان هنوز  ياست: را یثبات یبچشم انداز سیاسی 
 هستند.سردرگم آنها از 

 57 احتمال شرکت کردن خواهند داد. يا رادهندگان قطع يدرصد از را 43دهد که تنها  ینشان م ینظرسنج
راي دهندگان هنوز درصد از  30تا  15 نیباندك است که این، چندان جاي تعجب ندارد. در انتخابات  گریدرصد د

خود را درباره گزینه احتمالی نگرفته اند،  میتصمافرادي که هنوز  نیاز ا ددرص 50تا  30 نیندارند و بترجیحی 
 راي خواهند داد.

آنهایی که ترجیح می دهند در انتخابات شرکت کنند نیز هنوز تصمیمی درباره گزینه ارجح خود درصد از  70 ماا
می رسد. در میان نفر  ونیلیم 97نگرفته اند و احتمال راي دادن آنها به حزبی دیگر وجود دارد و جمعیت آنها به 

درصد از راي دهندگان به احزاب جریان  7تا  6، جارستانمانند دانمارك، فرانسه، آلمان و م ییدر کشورهااین افراد، 
مانند  يمعتبرمی رسد. حتی احزاب  9اصلی تحت تاثیر یک حزب ضد اروپا قرار گرفته اند. در یونان این درصد به 

 يرااز درصد  3,4و  8,6روي توانند  یدموکرات در آلمان فقط م الیو حزب سوس یحیمس کیدموکرات هیاتحاد
درصد راي دهندگان ضد اروپایی در  6قطعی حساب کنند. اما این یک شمشیر دو لبه است:  یماندهندگان آل

پیش نمی رود و  جهت کیتنها در  یجنبش انتخاباتسراسر اروپا به جریان اصلی گرایش پیدا کرده اند. از این رو 
 در همه جهات در حرکت است.

به  یاسیکه در آن احزاب س یتیدر فرانسه از وضعرا  یاسیس اترییتغ یچگونگی اسیس لگریتحل نتینچلسیفز لایج
نمایندگی ساختارهاي اجتماعی را بر عهده داشتند به وضعیتی که بازتاب واقعیت هاي پس  افتهیوضوح سازمان 
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، با پیچیده تر شدن جامعه و تبدیل شدن طیف وسیعی از در آن دورهاز جنگ سرد است، مورد بررسی قرار داده: 
ن به راي دهندگان بی ثبات که حمایتشان از احزاب جریان اصلی در انتخابات مدام در حال تغییر بود، راي رهندگا

» گازي«وارد دوره پیشتر رفته و مرحله یک امروز  استیس ن،یتسنچلیحال به گفته ف نیبا ا. شد» مایع« استیس
در کنار یکدیگر قرار  يلحظه ابراي توانند  یکه م ینیب شیقابل پ ریغ يشکل از واحدها یتجمع ب ک: یشده است

. اما سیاست امروزي دیگر خصوصیات گازي را هم دارد و می تواند سمی یا انفجاري دونش دیناپدبگیرند و مجدد 
 باشد و کنترل آن براي احزاب و رهبران بسیار دشوار است.

اي رفتار ر یچگونگ یپیش بینشیوه هاي متداول براي  ،یسیاس يدوران گازها نیدهد که در ا ینشان م قاتیتحق
دهندگان دیگر پاسخگو نیست. در حالی که پیشتر گزینه ارجح انتخاباتی و میزان شرکت در انتخابات عمدتا به 

جمعیتی مورد بررسی قرار می گرفتند، اما در انتخابات آتی مسائل دیگري مطرح -عنوان عوامل عملکرد اجتماعی
ندوق هاي راي به مسائلی بستگی دارد که به آن اهمیت می دهند و است. احتمال حضور راي دهندگان پاي ص

شواهد حاکی از آن است که راي دهی نیز بر مبناي همین مسائل انجام می شود. اما مساله تاثیرگذار بر راي 
دهندگان صرفا موضع گیري رهبران در خصوص یک مساله نیست و شیوه رهبري و شخصیت آنها و اعتمادي که 

ایجاد کرده اند نیز بر آراء تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، رهبران تجسم حقیقی ارزها و احساسات راي در جامعه 
 ست.ا افتهیتکامل دهندگان هستند؟ به عبارت ساده تر، قوانین بازي انتخاباتی 

) زهاگشوده بودن مراست که به اروپا (آنهایی  نیبصحنه نبرد انتخابات اروپا افسانه دوم این است که 
این است که تنها چیزي که براي  قتیحق) باور دارند. اما (کشور بستهآنهایی که به ملت اعتقاد دارند و 

 احزاب اهمیت دارد، این است که عامل تغییر باشند.

گاي ورهوفشتاد رئیس گروه لیبرال پارلمان اروپایی اخیرا هشدار داده اگر میانه رو ها نتوانند حمایت بیشتر مردم 
مواجه خواهد  گرا یمل-ستیپوپول» کابوس«سقوط به خطر با اروپا  هیاتحادارزش هاي اروپایی به دست آورند،  براي

شد. این درست انعکاس همان استدالل جناج راست است مبنی بر اینکه انتخابات را به جنگی میان طرفداران 
رچگی اروپا و مخالفان آن بحث هاي جهانی شد و ملی گراها تبدیل می کنند. در هر دو طرف، طرفداران یکپا

 مشابهی را مطرح می کنند.

رقابتی که امانوئل ماکرون طرفدار یکپارچگی اروپا را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري فرانسه در برابر مارین 
تی از لوپن ضد اروپایی ملی گرا قرار داد، از همین احساسات ناشی شده بود. ماکرون در یک مناظره داغ انتخابا

ترس حامیان اروپا استفاده کرد و لوپن را در شکاکیت شدید آن به اروپا و حمایتش از خروج فرانسه از اتحادیه 
اروپا به طور مستقیم به چالش کشید. کمپین ماکرون این رویارویی را لحظه اي حساس در تضمین پیروزي او می 

 بینند.
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جی و یوگاو نشان می دهد که مساله تعیین کننده در کشورهاي اما نتایج نظرسنجی شوراي اروپایی در روابط خار
اتحادیه اروپا قرارگیري حامیان اتحادیه اروپا در برابر مخالفان آن نخواهد بود. براي اکثریت شهروندان این یک 

رصد د 25تنها انتخاب سرنوشت ساز به شمار نمی رود، چراکه براي آنها اروپایی بودن مهم تر از هویت ملی است. 
شرکت کنندگان در نظرسنجی با این بند که هویت اروپایی براي آنها مهم تر از هویت ملی است، مخالفت کرده از 

مذهبی -اند. براي بررسی اینکه این هویت سازي تا چه اندازه بر مبناي پروژه اروپایی است یا در تعاریف قومی
 هیشهروندان اتحاد شتریدهد که ب ینشان م نیااست. اما  ازین يشتریب لیو تحل هیتجزاروپایی بودن ریشه دارد، به 

 یکدیگر می دانند و نه متناقض.مکمل را  یو مل ییاروپا يها تیاروپا هو

 کرده اند خود را در اروپا یآموخته اند. در چند ماه گذشته، اکثر آنها سعبه خوبی درس را  نیاکلی گرا نیز  احزاب
 مبنی بر خارج کردن کشورهاي خود از منطقه یورو عقب نشینی کرده اند. بازتعریف کنند و از تمایالت پیشین

که نیست  نیهدف آنها ا هستند. ایتالیجنبش پنج ستاره در ا وشمالی  گیلیکی از نمونه هاي این مساله احزاب 
کشورها  بهند؛ اروپایی که درباره اروپا ارائه ده يدیجد اتشنهادیپمی خواهند بلکه  ،به نظر برسند ییضد اروپا

بازیابند. این اقدام براي در بروکسل  نهادهااز تمامیت ارضی خود را و مقاومت کنند در برابر مهاجرت اجازه دهد 
آنها را از دشمنی اکثریت حامی اروپا بر حذر می دارد و در عین حال به آنها کمک کی کند چهره قهرمانان تغییر 

 یت موجود نباشند.را به خود بگیرند و مدافعان نوستالژیک وضع

می انگارند؛ برخی آن را خود دولتی  سیستماز نشان می دهد که مردم اتحادیه اروپا را بخشی ها  ینظرسنج
عمل به وعده هایش می دانند و برخی دیگر هم آن را مانعی در برابر  يبرا ستمیس نیا ییدر توانا یتیمحدود

 اروپا و شرق ضد اروپاحامی غرب  شهیبا کلد دستگی چن نیاما اشکست ها و مشکالت دولت ها می پندارند. 
 یلهستان، مجارستان و رومانمردم  اروپا هیاتحاددر  تیعضو يامدهایپدر پاسخ به سوال درباره . متفاوت است

شکست دولت از آنها در برابر اروپا  هیاتحادویت در که عضدادند و گفتند پاسخ ها را جدي ترین ) ای(همراه با اسپان
بیشتر از چگونگی بلکه  ست،یاروپا نمخالفان طرفداران و نهایت امر اینکه اختالف حقیقی کنند.  یمحافظت م یمل

 احساس افراد درباره نظام هاي سیاسی کشورشان ناشی می شود.

در این شرایط نامعلوم روحی در حال تسخیر فضاي سیاسی انتخاباتی اروپایی است. در اواخر قرن نوردهم میالدي 
براي اشاره به وحشت از چین استفاده کرد. اما بیم زرد » بیم زرد«وویکاو جامعه شناس روسی از اصطالح ژاك ن

براي رهبران اروپایی وحشت از حمله چین نیست و به تظاهرات کنندگانی مربوط می شود که جلیقه هاي زرد می 
هنوز تی آنها بر انتخابات آ میمستق ریثاشده اند. اگرچه ت لیتبد یاسیشورش و خشم س دیبه چهره جد آنهاپوشند. 
اند و می توانند میانه رو ها را به  کردهتسخیر در سراسر اروپا را  دیدهندگان ناامذهن راي آنها اما  ست،یمعلوم ن

 گرایش به احزاب افراطی ترغیب کنند. 
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و شهروندانی تشکیل شده ی نیب شیو قابل پ داریپا یجامعه انتخابات کاینکه از ی يجایی به اروپا یاسینظام س
شده است که  لیتبد ینیب شیقابل پ ریجنگ غ دانیم کیبه باشد که به احزاب سیاسی مشخص گرایش دارند، 

هایی تشکیل می شود و از هم می پاشد. برخی گروه ها توسط داتحدر آن به طور مداوم میان گروه هاي مختلف ا
رحمانه  یرقابت ب نیدر ای قدرتمند هدایت می شوند. سط رهبرانتوشده اند و برخی دیگر  لیتشکرهبرانی تازه کار 

فریب کارانه و تئوري هاي توطئه براي به دست آوردن برتري  يها کیبه استفاده از تاکت يارینفوذ، بسسر  بر
ی آتنی و بیشتر به بازي تاج دموکراس يرمان هابه آکمتر  ییاروپا يهاگذاري  استیسگرایش دارند. از این نظر، 

 و تخت شبیه شده است.

جواب می دهد یا  ییو اروپا یدر سطوح مل یاسینگرش به نظام سها درباره اینکه  ینظرسنج لیو تحل هیتجزدر 
 :میکرد ییشناسا ییدهندگان اروپا يرامیان چهار گروه بزرگ را در خیر، 

و  یسطح ملکه سیستم هم در  خاندان استارك (آنهایی که به سیستم ایمان دارند): این گروه همچنان باور دارد
متداول می تواند عملی باشد. آنها می توانند  نیقوانمطابق  استیآنها، س يد. براده یمجواب  ییاروپاهم در سطح 

استارك ج و تخت خاندان تا يبگذارند. در باز ریثتا ندهیآبه گوش مسئولین برسانند و بر خود را  يدادن صدا يبا را
اهمیت می داد و این در حالی بود که خاندان لنیستر و دیگر خانواده  یاب و رسوم سنتهمچنان به هنجارها و آد

درصد از جامعه انتخاباتی اروپایی را تشکیل می دهند و بیشتر در آلمان،  24ها این قوانین را نادیده می گرفتند. (
 مهوري چک یافت.)دانمارك و سوئد هستند. شماري از آنها را هم می توان در اتریش، مجارستان و ج

چون  اروپا از دست داده اند هیاتحادهم به و  یمل یاسیسهاي  ستمیسامید خود را هم به افراد  نیاگنجشک ها: 
هیچ نتیجه خوبی داشته باشند. از این  توانندی نماند و شکسته در هم  یاسیس ينظام هاهمه  کنند که یفکر م

انقالب مردمی که جامعه را پاکسازي کند و شروعی جدید باشد. این  رو، تنها راه حل از نظر آنها انقالب است؛ یک
دیدگاه گنجشک اعظم در بازي تاج و تخت است که جنبش سیاسی وارونه آن از خشونت براي در هم شکستن 

درصد از  38نخبگان فاسدي استفاده می کند که براي چندین قرن زندگی سیاسی را تحت کنترل داشته اند. (
 ).در فرانسه، یونان و ایتالیا قدرت دارنددهند و  یم لیرا تشک ییاروپا یباتجامعه انتخا

را آزاد ها ده رمادر اژدها که ب ،نیتارگر سیانند دنرهم :)حامیان اروپا که از قافله عقب مانده اند(حامیان دنریس 
از طریق دیدگاه مثبت  يکشوریشان در محدودیت هاي ها را از رنج ها ییاروپاافراد هم امیدوارند که  نیکند، ا یم
 ستمیکنند که س یمتصور هستند. آنها  یتیپروژه فرامل کیافراد به دنبال نجات در  نیآزاد کنند؛ ا یالملل نیب

به دیده درمانی براي مشکالت سیستم داخلی کشورهاي بروکسل  یاسیس ستمیسدر هم شکسته اند و به  یمل يها
تخاباتی را تشکیل می دهند و بیشترین تمرکز جمعیتی آنها در اتریش، درصد از جامعه ان 24خود می نگرند. (

 جمهوري چک، هلند و سوئد هستند.)
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 تیخطرناك است که حاکم یاروپا توهم هیکنند که اتحاد یافراد فکر م نیامردم آزاد (ملی گراهاي مخالف اروپا): 
آزاد  يروهایآنها ن ب،یترت نیبه اگردد. حاکمیت کشورشان به آن بازخواهند  یکند. آنها م یم فیرا تضع یمل

 جادیا ای تیمتحد کردن بشر يبرا انهیآرمان گرا يتالش هابه شمار می روند که به مقاومت فردي در برابر مستقل 
درصد از راي دهندگان اروپایی را می توان متعلق به  14ارزش می نهند. ( یاسیرهبران س گریدبا بزرگ  هاياتحاد

 که بیشتر آنها در اتریش، دانمارك و ایتالیا هستند.)این دسته دانست 

بهترین ابزار براي پیش بینی چگونگی برخورد راي دهندگان با برخی از مهمترین چالش هاي پیش روي اروپا می 
و احزابی باشد که هر یک از آنها تمایل دارد از آن حمایت کند. تفاوت اصلی چهار گروه تواند همین بررسی این 

این نیست که چه کسی یک اروپاي باز می خواهد و چه کسی اروپاي بسته را ترجیح می دهد، بلکه تفاوت  آنها در
بین راي دهندگانی است که فکر می کنند سیستم در هم شکسته است یا اینکه شرایط موجود اساسا جواب می 

درصد شرکت کنندگان در  69؛ دهد. در این رابطه فرانسه و دانمارك درست در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند
درصد شرکت  55نظرسنجی از فرانسه بر این عقیده اند که سیستم ملی و اروپایی هر دو در هم شکسته اند اما 

کنندگان دانمارکی باور دارند که هر دو سیستم به خوبی کار می کنند. شرایط به شدت رنگ و بوي محلی دارد و 
لی نمی انجامد. در کشورهایی که ضد اروپایی ها قدرت را در دست دارند، لزوما به تغییر علیه احزاب جریان اص

خودشان وضعیت موجود به شمار می روند؛ اما نفوذ آنها بیشتر در کشورهایی است که در آن اپوزیسیون به شمار 
در معرفی  می روند. به هر حال، درس کلیدي این مطالعات این است که موفقیت در این انتخابات به توانایی فردي

خود به عنوان یک عنصر تغییر دهنده بستگی دارد. همه چیز به پیشنهاد موضعی خود در ارتباط با مسائلی مربوط 
می شود که براي مردم اهمیت دارد. اما مساله اي که به همان اندازه مهم است این است که راي دهندگان اعتماد 

 تی را دارند. (این مطلب ادامه دارد)کنند که سیاستمداران توانایی ایجاد چنین تغییرا

افسانه سوم این است که انتخابات پارلمان اروپایی به مثابه یک همه پرسی درباره مهاجرت است. اما 
 واقعیت این است که مجموعه اي از مسائل به طور همزمان در ذهن راي دهندگان می چرخد.

دند انتخابات را به یک همه پرسی درباره مهاجرت بنن، اوربان و متئو سالئینی رهبر حزب لیگ همگی سعی کر
تبدیل و با حامیان تمامیت ارضی یک ائتالف تشکیل دهند و اتحادیه اروپا را از داخل فرو بپاشانند. آنها بر این 

اتحادیه اروپا فضاي سیاسی منطقه را تغییر داده و آغاز یک تغییر اساسی و  2015باورند که بحران مهاجرتی سال 
بوده و احزاب جریان اصلی را در موضع دفاعی قرار داده و به موضوع اصلی دل نگرانی اروپایی ها درباره  دائمی

 هویت تبدیل گشته است.

در این است.  2015کامال متفاوت از سال  2019دهد که جهان سال  ینشان م اتقیتحق نیا يها افتهی اما
را چه چیزهایی می دانند و اروپا  هیاتحاد يبراها دیهدت نیتر که بزرگپرسیده شد دهندگان  ياز را ینظرسنج
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سه  بهمی دانند؟ انتخابات خوب  اي را براي جهینترا در آنها ایجاد می کند و چه  ینگران نیشتریب یچه مسائل
 برنده به شمار نمی رود. ياستراتژدر این انتخابات یک » اروپا هیاتحادقلعه « نیکمپ لیدل

یک از مردم در هر  تیکه اکثرتحقیقات نشان می دهد . ستینیین کننده ئله تعمس کیمهاجرت اینکه  اول
هایی که نظرسنجی در آنها برگزار شده، مهاجرات را مشکل اول یا دوم پیش روي کشور خود نمی دانند. کشور

اتوجه به ب شود. یمانگاشته اروپا  هیاتحاد يبرااصلی  دیمهاجرت تهددر آن است که هنوز  يمجارستان تنها کشور
جریان مداوم تبلیغاتی که اوربان در رسانه هاي تحت کنترل خود به راه انداخته بود، این مساله چندان جاي تعجب 

به همان اندازه مهاجرت یا بیشتر از آن براي  گریموضوع د 5دیگر اروپایی دست کم  کشور 14مه اما در هندارد. 
باشد، جایی براي تصمیم گیري  مهاجرت بارهدر یهمه پرسیک آنکه  يانتخابات به جا نیاشهروندان مهم است. 

 مساله انتخاباتی اروپایی است که مهاجرت جزو آنها نیست. 6باره در ییدهندگان اروپا راي

اما بیش از هر تهدید دیگري می ترسند؛  یاسالم ییها از افراط گرا ییاروپا شتریدهد که ب ینشان مها  ینظرسنج
می توانند چنین راي دهندگانی را به خود  یموضع ضد مهاجرتبا اتخاذ  یاسیحزب س کیه ک ستیبدان معنا ن نیا

میانه و راست میانه احزاب  هاست که بنگران کننده  یدهندگان ی بیشتر براي راياسالمجذب کند: افراط گرایی 
وارد اروپا می شوند.  گرایش دارند و نه احزاب مخالف سیستم که بیشتر نگران مهاجرت و شمار افرادي هستند که

در همین حال، آنهایی که مخالف مهاجرت هستند عمدتا از احزاب راست افراطی همچون آلترناتیوي براي آلمان 
و حزب آزادي اتریش حمایت می کنند. مساله قابل توجه دیگر اینکه افراط گرایی اسالمی به ویژه براي افرادي 

 استیسو همبستگی ادغام  تیاهم می دانند و این مساله ازوتستان پر ای کیکاتولنگران کننده است که خود را 
حکایت دارد و این در حالی است که ملی گرایی بیشتر در میان افراد غیر دهندگان  يرا نیا يبرا یاجتماع يها

 مذهبی یک نگرانی عمده به شمار می رود.

رانی از این مساله است که ملی گرایی به از دیگر مسائلی که بر اهمیت مهاجرت در انتخابات سایه انداخته نگ
به این  ایهلند، لهستان و اسپان ونان،یدانمارك، آلمان،  ش،یدر اترفروپاشی اتحادیه اروپا منجر شود. راي دهندگان 

مساله بیشتر یا دست کم به اندازه مهاجرت اهمیت می دهند. ملی گرایی به ویژه براي راي دهندگانی اهمیت دارد 
 د احتماال در انتخابات شرکت می کنند.که گفته ان

 عضو هايکشوریک از . در هر به شمار می رود مهم اریموضوع بسیک اقتصاد  ،یو اسلواک ونانی ،یرومان ا،یتالیا در
ي آنها اقتصادشرایط ند که دار دهندگان باور يراتنها شمار اندکی از دانمارك و آلمان،  يبه استثنااتحادیه اروپا 

 خوب است.

 نیها ا یدانمارکتنها  است. ییآب و هوا اترییتغکمال شگفتی یکی دیگر از مسائل مهم براي راي دهندگان  در
پیش روي خود می دانند، اما زمانی که در نظرسنجی درباره تغییرات جوي به  بزرگ دیاز دو تهد یکمساله را ی
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مساله اي مهم خوانده اند. آخرین  آن راکشور  14 طور مجزا سوال پرسیده شده، اکثریت شرکت کنندگان در
 ی، روسیه است.چک، لهستان و رومان يسوئد، دانمارك، جمهورموضوع نگرانی هم در 

انگیزه اصلی براي حضور پاي صندوق  کیمهاجرت به عنوان سبب می شود وجود دارد که هم  گرید لیدلیک 
پندارند، اساسا منظور متفاوتی از آنچه  یم له مهمامس کیکه مهاجرت را آنهایی  یحتهاي انتخاباتی عمل نکند: 

بین  »مهاجرت«براي شرکت کنندگان در نظرسنجی ها معناي کشورها  یدر برخعموما تلقی می شود دارند. 
آنهایی که وارد کشور می شوند و آنهایی که از کشور خارج می شوند، تفاوت دارد چراکه آنها نگران کاهش جمعیت 

 ا،یاسپان ا،یتالیا ونان،یدر خارجی ها هستند، ورود اروپا همچنان نگران مال و غرب که ش یدر حالملی هستند. 
درباره خروج شهروندان از کشور است. یافته قابل توجه در این  شتریباین نگرانی  یمجارستان، لهستان و رومان

خروج شهروندان را  نظرسنجی ها این است که عمده افراد در این کشورها خواستار آن هستند که دولت هایشان
از کشور براي مدت زمان طوالنی، غیرقانونی کنند. در اروپایی که در هم شکستن مرزها و ارتقاي سفر آزاد را افتخار 
خود می داند، چنین تمایالتی براي زندانی کردن شهروندان شوکه کننده است. در رومانی در یک دهه گذشته از 

کرده است. آنهایی که در کشور مانده اند ظاهرا آماده اند تا یک دیوار هر پنج نفر یک نفر کشور خود را ترك 
 مهاجرتی براي خود بسازند و این در حالی است که سه دهه از سقوط دیوار برلین می گذرد.

دیگر مسائل از جمله ترس از ملی گرایی، یک کمتر از  اریمهاجرت بس بارهدر ید که نگراننده ینشان متحلیل ها 
دیگر نگرانی ها از به طور خاص از هم مهاجرت شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا به شمار می روند.  محرك براي

 یی جدا نیست.آب و هوا راتییغت ای تیاقتصاد، جمعجمله 

 نیاتاکنون باشد.  2015این مساله می تواند بازتابی از برخی از بزرگ ترین تغییرات در فضاي سیاسی از سال 
 کنترل مرزها، بلکه آنها باید فراتر از مهاجرت سکوت کنندباره در دیبا یاصل انیکه احزاب جر ستیبدان معنا ن

و  يمسائل مربوط به شهروند نیو همچن یو اطالعات ینظارت ،یفرهنگمسائلی همچون نگرانی به بیندیشند و باید 
به عادي سازي سیاست گذاري ها غلبه بر آن می تواند ست، اما براي آنهاچالش بزرگ  کی نیاکنند. زبان توجه 

در کشورهاي متمرکز بر مهاجرت تاثیرگذار باشد. چنین مساله اي یک ضربه نهایی به اوربان و سالوینی است و 
 شاید حتی بتواند بنن را به بستن بار خود و بازگشت به ایاالت متحده قانع سازد. 

د. اما حقیقت این است که نه تنها شرق افسانه چهارم این است که ارپا بین شرق و غرب تقسیم می شو
و غرب اروپا با یکدیگر همگن نیستند، بلکه تفاوت هاي مهمی هم بین و در داخل شمال و جنوب وجود 

 دارد.

به عنوان رئیس جمهوري اسلواکی تصویري از  2019ها درباره پیروزي زوزانا کپوتووا در انتخابات مارس  گزارش
م سیپوپولز او به نمایش گذاشت و سبب شد که او به دلیل متوقف کردن پیشروي یک وکیل پیشرو مخالف فساد ا
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اروپا مورد تحسین قرار بگیرد. مساله اي که به تاکید بیشتر روي این اتفاق انجامید  و شرق يمرکز يدر سراسر اروپا
مندرج در راي مفاد اساسا ب قشراتحادیه از عضو  يکشورهااین تصور بود که در قیاس با کشورهاي غرب اروپا، 

ی در روابط خارج ییاروپا يشورااما نظرسنجی هاي  هستند.ارزش قائل اروپا کمتر  هیاتحاد يماده دو معاهده ها
 و یوگاو نشان می دهد که چنین دسته بندي اي وجود ندارد.

پاشی از شرکت کنندگان در نظرسنجی پرسیده شد که تصور می کنند بزرگ ترین خسارت در صورت فرو یوقت
درصد) از جمله پاسخ  18درصد) و قانون مداري دموکراسی ( 20اتحادیه اروپا چه خواهد بود، دفاع از حقوق بشر (

بررسی هاي جداگانه کشوري نشان داد که این مسائل تنها براي حال،  نیبا اهاي اصلی در در سراسر اروپا بود. 
 تیو حاکم یاز دموکراس تیحمانبود ها ستانی مجاراز  درصد 33شهروندان غرب اروپا نیست که حائز اهمیت است. 

افراد اهمیت درصد  11ی می دانند و این در حالی است که این مساله در فرانسه تنها براي مشکل بزرگرا قانون 
و در مقابل در  ،درصد 32و  33 بیبه ترت و در رومانی  در مجارستانآمارها  از حقوق بشر تیحمازمینه . در دارد

 بود.درصد  13درصد و در هلند  15در فرانسه  ،درصد 16 در ایتالیا درصد، 17 آلمان

شهروندان کشورهایی که در اتحادیه اروپا اعضاي جدیدتري به شمار می روند در قیاس با شهروندان اعضاي قدیمی 
ان از طریق سطوح تر اتحادیه اروپا کمتر این بلوك را یک نیروي محدودکننده می دانند. این مساله را شاید بتو

باالي بی اعتمادي در نخبگان فاسد در کشورها و نهادهاي ضعیف ملی در شرق توضیح داد به این معنا که آنها در 
قیاس با شرایط ملی، اتحادیه اروپا را برتر می دانند. مبادالت مالی اتحادیه اروپا هم در این زمینه نقشی کلیدي 

در نظرسنجی ها درباره عواقب عضویت در اتحادیه اروپا پرسیده شد، راي ایفا می کند. وقتی از شرکت کنندگان 
دهندگان لهستانی، مجارستانی و رومانیایی (و همچنین اسپانیایی ها) بیشتر از دیگران بر این باور بودند که عضویت 

دیگر کشورها از در اتحادیه اروپا از آنها در برابر اشتباهات و شکست هاي دولت هاي ملی محافظت می کند. در 
را در انجام آنچه که  یمل يولت هاداروپا  هیبود که اتحاد نیپاسخ ا نیتر جیرا آلمان و سوئد ا،یتالیجمله فرانسه، ا

کشورهایی که ابتدا به شهروندان  این در حالی است که کند. یممحدود آن کشور مناسب است،  شهروندان يبرا
منافع آنها در دولت یی از پارلمان اروپاگفتند که به اینکه  ونانیو  یکاسلوا آنها اشاره شد و همچنین شهروندان

 محافظت می کند، اعتماد بیشتري دارند. یمل يها

سطح اروپا سوال شد،  هیاتحادهاي پیش روي دیتهد نیتر بزرگوقتی از شرکت کنندگان د نظرسنجی درباره 
 نیانگیباالتر از م و سوئد یاسلواک ا،یتالیان، اچک، فرانسه، مجارست يجمهور ش،یدر اتر» مهاجرت«واکنش به 

در دانمارك درست و کلی  نیانگیاز مپایین تر  ایو اسپان یهلند، لهستان، رومان ونان،یدر آلمان، و  ،اروپا هیاتحاد
مشغولیت بیشتر ذهنی راي بر  یمبن یواضح يالگو چیه ن،یبود. بنابرا درصد 14برابر با سطح میانگین یعنی 

اروپا بیشتر  شهروندان در مرکز و شرقبدین معنی است که  نی. ابا مهاجرت در شرق اروپا وجود ندارد دهندگان
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. تفاوت در نظرات افراد به ویژه در لهستان و اسلواکی مهاجرتنگران فساد در نظام داخلی کشور خود هستند تا 
درصد  37 یاسلواکاصلی خوانده اند. در  درصد آنها مهاجرت را تهدید 7درصد لهستانی ها فساد و  19مشهود بود: 

 ابراز نگرانی کرده اند.مهاجرت درباره درصد  2و تنها خوانده خود  ینگران نیتر فساد را به بزرگ

تفاوت از شمال و جنوب اروپا عضو  يکشورها نیب جهاندرباره  ها ینگرانارتباط با در  دهند که یها نشان م داده
نگرانی بیشتر به مهاجرت به داخل کشور مربوط می شود یا است که  نیاساله اما م ی وجود دارد.قابل توجه

 مهاجرت به خارج؟!

نگران مهاجرت اتباع خود هستند و در شمال، نگرانی بیشتر درباره ورود اروپا  هیاز کشورها در جنوب اتحاد ياریبس
مهاجرت اتباع این کشورها  نگرانعمدتا  ونانیو  ایتالیا ا،یاسپانمهاجران است. شرکت کنندگان در نظرسنجی ها از 

) را در این زمینه مشاهده کرد. در همین درصد 28به خارج هستند؛ در یونان می توان بیشترین درصد نگرانی (
جنوب و  يکشورها ،یطور کل هبدرصد بیشتر افراد نگران ورود مهاجران هستند. در آلمان، سوئد و هلند حال، 

ان بیم دارند و این در حالی است که مهاجرخروج اتباع خود از کشور و هم از ورود از هم اروپا  هیشرق اتحاد
 کشورهایی که در شمال و غرب اتحادیه واقع هستند، چندان نگران مساله مهاجرت نیستند. 

افسانه پنجم این است که انتخابات منحصرا ملی است. اما حقیقت این است که انتخابات امسال می 
 ولین انتخابات فراملی پارلمان اروپایی باشد.تواند حقیقتا ا

 گر،یبه عبارت درا یدك می کشند. » دوم یانتخابات مل«که برچسب هاست  رغم نام آنها، مدتانتخابات اروپایی به 
اهمیت با میزان مشارکت اندك تبدیل شده اند که راي دهندگان عمدتا از آنها براي کم  یانتخاباتاکنون به آنها 

 .کنند یاستفاده م یمل استمدارانیبه س مایپارسال 

به شهرت اروپا مسائل درون کشوري بسیاري مطرح است و هیچ نامزد پیشروي هم نتوانسته سراسر  اگرچه همچنان
برسد، اما انتظار می رود که انتخابات آتی در قیاس با انتخابات گذشته ماهیتی فراملیتی و حتی پن اروپایی داشته 

اله بعضا این است که بنن به اوربان و سالوینی در تالش هاي آنها براي متحد کردن چپ افراطی باشد.دلیل این مس
و راست افراطی پشت رهبران پوپولیست کمک می کند و پاسخی اروپایی به انقالب ترامپی که همه سیاست گذاري 

اتحاد  کایجاد ی يالش برادر حال تها را در دو سوي اقیانوس اطلس بر هم زده، می دهد. اوربان و سالوینی 
ی دارد و هدف از آن ایجاد و ضد مهاجرتاقتصادي   اضتیضد ررویکردي سراسر اروپا هستند که در  یستیپوپول

 یکپارچگتصرف کنند تا بتوانند یبروکسل سعی دارند نهادها را در . آنها است یاصل انیجر یک جایگزین براي احزاب
لیبرال بنا ریغ يبر اساس ارزش هاخودشان می خواهند اروپا را از نو  دگاهید ا ازاز داخل نابود سازند. آنهاروپا را 

 کنند.
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به بسیج شدن یک جبهه مخالف از راي دهندگان حامی اروپا منجر شود که تواند  یم نیجنبش همچن نیا دیتهد
 هستند.اروپا  هیاتحادنگران نجات و آینده 

 در اکثر کشورهاپرسیده شد، اروپا  هیاتحادارت ناشی از فروپاشی از شرکت کنندگان درباره بزرگ ترین خس یوقت
عضو اتحادیه  يکشورهادیگر کار در  ی وزندگنگرانی ها حول مسائل مربوط به بازار واحد اروپایی یعنی آزادي براي 

 يرا شد،پیشتر اشاره همانطور که ي آزاد و همچنین ارز واحد یعنی یورو می چرخید. مرز نیسفر و تجارت بو 
 ،یحفاظت از دموکراسمدر را اروپا  هینقش اتحاد یمانند مجارستان، لهستان و رومان ییدهندگان در کشورها

دهندگان  يرایک بُعد مرتبط با قدرت برتر هم دارد:  هاآن ینگرانمی دانند. اما  یاتیح ،قانون و حقوق بشر تیحاکم
ش ارز نیمتحده و چ االتیا ه بااروپا در مقابل هیاتحاد ییتوانابه  ایتالیدانمارك و ا ا،یاسپان ش،یدر فرانسه، آلمان، اتر

در را اروپا  هینقش اتحاد شیهلند و اتر به عالوهاروپا  هیتحادسکاندیناویایی اشهروندان سه عضو امی نهند. نهایتا، 
 ارج می نهند. ییآب و هوا راتییتغرسیدگی به مساله 

. داده ها حاکی از آن است که افرادي که را دارد اروپاحامی اتحادیه گان دهند يراکردن  جیبستوانایی له امس نیا
مشکل  هستند، دیدگاه خوش بینانه تري به اتحادیه اروپا دارند شاید به این دلیل که یینگران تغییرات آب و هوا

 است.جمعی نیاز  اقدامیک کشور می دانند و معتقدند براي رسیدگی به آن به فراتر از تغییرات جوي را مساله اي 

 افراد انیاروپا در م هیاتحاد ندهیآاتحادیه اروپا نگرانی درباره تهدید ملی گرایی براي  عضو ياز کشورها ياریبس در
شاید دلیلش این باشد که حماسه برگزیت در . آنقدري شدید است که می تواند آنها را به راي دادن تحریک کند

یفا می کند و هیچ یک از دیگر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا نمی خواهند نقشی کلیدي اانتخابات  نیاپس زمینه 
ملی گرا کنار آمده اند که با احزاب  يافراد یحت، عالوهبه د. نکن مسیر بریتانیا را در این آشوب خودساخته دنبال

آنچه که ستند. و از آنها حمایت می کنند، باز هم نگران شک و تردیدها به اروپا در دیگر کشورهاي عضو بلوك ه
 هیاتحاد گریدهندگان د ياست که را نیکرده ا رییتغ 2014در سال  ییانتخابات پارلمان اروپا ياز زمان برگزار

انتخابات پارلمان اروپا را ي روند شتریبحقیقت، اکنون در قیاس با گذشته افراد . در انگارند ینمی اهمیت را ب اروپا
از  جیراتعریف خوب  نیدومافراطی  کنند. و متوقف کردن راست یدنبال ماروپا  هیعضو اتحاد يکشورهادیگر در 

 است.» و جوش جنببحث پر «؛ اولین گزینه رویایی ماست یپاسخ دهندگان به نظرسنج انیدر م» انتخاب خوب«

 ریاما تحت تاث ،ی استدر سطح ملکه اگرچه ماهیتا  خواهد بود» ي/دو گانهدیبریانتخاب ه«از  يدینوع جد ،جهینت
 2019ماه مه ي ریگ يراشدن نتیجه  ینیب شیقابل پ ریبه غمساله هم  نیاروپاست. ادیگر مناطق در در مباحثات 

 یاروپا م هیعضو اتحاد هايکشوراز  یکیدر  هاي داخلیدادیرودیگري  از هر زمان شیب اکنون است:کمک کرده 
 .هدقرار د ریتحت تاثکشورها را  گریانتخابات را در د جهیتواند نت

 ندهیآیابی : بازيریگ جهینت
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حامیان اروپا براي پیروزي در این انتخابات باید دو مساله را به درستی درك کنند. اول اینکه چگونه حضور راي 
دهندگانی که به سیستم باور دارند یا اعضاي دسته حامیان اروپا که از ماجرا عقب مانده اند را در انتخابات افزایش 

 طور ملی گراهاي مخالف اروپا را به داخل سیستم باز گردانند.دهند. دوم اینکه چ

همیشگی خود متمرکز متقاعد کردن طرفداران ر ب شتریب یاسیاحزاب س ی که برگزار می شودانتخاباتهمه در  امروزه
از احزاب  ياریعلت، بس نیبه همو جذب راي دهندگان بیشتر. مردم  تیذهن رییتغمی کنند و نه بر تالش براي 

اروپایی قرار نگرفته  احزاب ضدمی شوند که تحت تاثیر اروپا متمرکز  هیدر اتحاد رينف ونیلیم 149 روي بر یاسیس
به خود می دهند یا خیر و این راي دهندگانی که  اروپا راپارلمان انتخابات اند، اما نمی دانند که زحمت شرکت در 

امل می شود. بزرگ ترین چالش در جلب توجه این افراد هنوز درباره انتخاب خود تصمیمی نگرفته اند را نیز ش
این است که به آنها نشان داده شود مساله آنقدري مهم هست که ارزش حضورشان پاي صندوق هاي راي را داشته 

 باشد.

به این درك برسند که براي آنها زمان نکاح کاتولیک به پایان رسیده و  دیب بااحزا يها ستیاستراتژبه عالوه، 
سنتی احزاب به گذشته تعلق دارند و دهندگان  ايرباز را پذیرفته اند. دهندگان آنها مفهوم ازدواج  يرااري از بسی

 .دارند یاسیرهبران سهمبستگی بر  يشتریب دیکهستند، تافساد که به شدت نگران  ییاروپاراي دهندگان امروزي 

د تصور کنند که این تغییرات توسط جناح راست هستند، اما نمی توانن رییتغخواهان دهندگان  يرابسیاري از 
آنهایی که قصد دارند به ماکرون راي بدهند در میان همان هایی  در فرانسهافراطی یا چپ افراطی صورت بگیرد. 

احزاب حامی اروپا اگر به دنبال موفقیت در انتخابات شده است. دچار آسیب اروپا  هیاتحادهستند که باور دارند 
 راتییتغایجاد آماده ود را به عنوان احزاب اصالحات معرفی کنند و در برابر شراط موجود بایستند و هستند باید خ

 .اروپا باشند يبرا منیبهتر و ا يا ندهیآ يالزم برا

کنونی خود دهندگان  يراروي احزاب تنها یی همینطور که اکنون هستند ادامه یابند و اروپا يها استیاما اگر س
که  ییجامی نامد؛ » استادیوم خالی«به وجود آمدن شرایطی وجود دارد که فیلیپ گولد آن را  تمرکز کنند، خطر

رده است و بدین نک رییتغ يزیچکه انگار  ددهن یمبارزه ادامه مگونه اي به همچنان به  یاصل يها انیجراحزاب 
دهد که  ینشان می و یوگاو خارجدر روابط  ییاروپا يشوراي ها افتهترتیب راي دهنده اي براي آنها نمی ماند. ی

مساله  نیدرك ا نیاز دارند.» مجوز کار«ارتقاء به  یاسیاز مناطق احزاب س ياریاست که در بسشدید بحران چنان 
 ملی گراهاي مشکوك به اروپا به سیستم ضروري است.و  دیناام ونیانقالبباز گرداندن یک سري از  يمهم برا

هراس دارند  ندهیها از آ یی. اکنون اروپادندیترس یکه از گذشته خود مگرفت شکل  یاروپا توسط جوامع هیاتحاد
کنند که  یاز مردم فکر م ياری. بسمی شوددر بروکسل ن ییاروپااز نهادهاي  یسرخوردگو این هراس فقط شامل 

 خورده اند. شکستاي شکل گرفته که  یضمنتحت تاثیر توافق هاي  یمل يها استیس
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اصلی مشاهده پنج حوزه بر اینکه توافق ها شکست خورده و از بین رفته اند را می توان در احساسات آنها مبنی 
 کرد:

 ست؛یدرست ن گریدشما پیشرفت می کند  یزندگ دیکن عمل نیقوانمطابق اگر این تصور که  -اقتصاد

 يازهایباورند که ن نیا ند و اغلب برنک یدفاع ماز افرادي همانند خود ندارند  ياعتقادافرادي که به دولت  -عدالت
امکان سوء استفاده از سیستم معتقدند که  نی؛ آنها همچنقرار داده می شود تیاولودر آنها نسبت به ها  یخارج

 رفاه اجتماعی براي بسیاري از افراد وجود دارد؛

هی به احزابی و با استفاده از راي د یاسیس ستمیس کی قیتوان از طر یاعتقاد ندارند که م گریشهروندان د -صدا
 گذاشت؛ ریتاث ندهیآ يروکه نماینده خودشان و مردمی شبیه آنها باشد، 

مطمئن نیستند که آنها حقیقت را بگویند و اعتماد ندارند و  استمدارانیبه رسانه ها و س گریمردم د -اطالعات
 نماینده واقعی آنها باشند؛

 ؛است ادیز اریپا بسارو هیاتحادسراسر فساد در  بارهدر ینگران -یاسیس ستمیس

از این رو، به ویژه در میان جلیقه زردها و ملی گراهاي مشکوك به اروپا و همچنین در میان حامیان اروپا که از 
ماجرا عقب مانده اند، شهروندانی وجود دارند که می خواهند براي تغییر شرایط به گذشته اي که براي آنها مطلوب 

ین گذشته براي احزاب سیاسی گوناگون تعریف کامال متفاوتی دارد. راي دهندگان تر بود، راي دهند. با این حال، ا
سردرگم تفکراتی دارند که از بسیاري جهات متناقض است و تصمیم گیري آنها هم اساسا از روي احساساتشان 

هستند، مشکل است. اگر مشکل در بریتانیا و ایاالت متحده این است که راي دهندگان کامال به قبیله خود متعهد 
احزاب اروپایی این است که آماده اند در جهت هاي مختلف حرکت کنند. در نتیجه، شیوه راي دهی آنها می تواند 

 تحت تاثیر کوچک ترین اتفاقات قبل از انتخابات قرار بگیرد.

ه جلب حمایت به یک دیدگاه جدید و خاص نیاز نیست، بلکه بلزوما  ستمیدهندگان به س يرا نیابراي بازگرداندن 
 ها از طریق پیشنهاد تغییراتی نیاز است که آنها خواهانش هستند.

ترس است؛ تبدیل کار  نیانجام ا يبراها کانال ی از کی ستیز طیمحاین تحقیقات نشان می دهند که  يها داده
. است گرید نهیگز کیاقتصاد می تواند تاثیرگذار باشد.  داریو پا ستهیشا ندهیآ کی يبرا دیموجود به ام تیاز وضع

براي جلب حمایت افرادي را  گریکانال د کیتواند  یمتحده م االتیو ا نیبزرگ مانند چ يقدرت هامقابله در برابر 
 هراس دارند.کشورها  نهاي ایدیدر اروپا فراهم کند که از تهد
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ام دهند و به جاي احزاب حامی اروپا براي موفقیت در جلسه استماع عمومی باید یک سري اقدامات اساسی انج
اینکه تنها براي پروژه اروپایی تبلیغ کنند که از پیش وجود داشته و مرزهاي بین افراد و کشورها را برداشته است،  

یک مفهوم واقعی » کند یکه محافظت م یروپائا«باید مفهوم وابستگی متقابل را رواج دهند؛ یعنی به عبارت 
 ی در برابرواکسن«می شود، محافظت  یخوبکه به  يالل کرده که مرزاستد يفرانسو لسوفیفبدهند. رجی دیبري 

در آن از بین رفته اند، به وضوح  ياز مرزها ياریبسبه نظر می رسد امروز که  يو در اروپا است.» وارهاید یدمیاپ
دگی آنها را شاهد فرو ریختن دیوارهایی بودند که زناز مردم  ياریمرزها وجود دارد. بسزیادي براي کنترل  اقیاشت

ی و اخالقهنجارهاي و  یاجتماع يو در حال توسعه، ساختارها افتهیجهان توسعه  نیبتعریف می کرد: سدهاي 
از تمایالت به وجود این مرزها به عنوان درخواست براي اشتباه درك حال،  نیمردان و زنان. با ا انیتفاوت م یحت

واند بار دیگر به ناامیدي راي دهندگان حامی اروپا منجر تبدیل انتخابات به میدان جنگی بر سر مهاجرت می ت
تعریف کنند که با آینده مورد  ییاروپا يپروژه  يرا برااز نو بگیرند و آینده اي مجوز کار خود را باید آنها شود. 
 همخوانی داشته باشد.شهروندان تصور 

 یدر روابط خارج ییاروپا يمنبع: شورا
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 بود میرا شاهد خواه یقاره سبز در مناسبات جهان کیپلماتیو د یسایقدرت س يافول جد يبه زود

 متفاوت یپلماسید 28کشور با  28اروپا؛  هیانتخابات اتحاد جهینت
 

 یرانیا یپلماسید هیریعضو تحر ،یگفت و گو از عبدالرحمن فتح اله

ت و پروسه شمارش آراء در مشخص نشده اس یاروپا به صورت قطع هیاتحاد یانتخابات پارلمان یینها جیاگرچه نتا
راست  يهاانینفوذ جر شیاز کارشناسان حوزه اروپا با افزا ياریاز کشورها کماکان ادامه دارد، اما به باور بس یبرخ
بر  يریمسئله چه تاث نی. اما به واقع امیباش هیاتحاد نیا یچهره پارلمان رییشاهد تغ دیبا یستیو پوپول کالیراد
راست  يهاانیجر يریبا قدرت گ هیاتحاد نیا یبه واقع زنگ فروپاش ایپا خواهد داشت؟ آارو هیاتحاد يها استیس

 بهرو یبا چه اقتضائات یاروپا در مناسبات جهان هیو نفوذ اتحاد گاهیصورت جا نیبه صدا درآمده است؟ در ا کالیراد
 يروزیرا با پ ییدست، گفت و گو نیاز ا ییسواالت و پرسش ها نیپاسخ به ا يبرا یرانیا یپلماسیرو خواهد بود؟ د

 :دیگذران یداده است که در ادامه از نظر م بیمسائل اروپا ترت لگریکارشناس و تحل ،يزدیا

 ياریهستند، اما بس هیاتحاد نیا یانتخابات پارلمان ياروپا در حال شمارش آرا هیاتحاد ياز کشورها یبرخ اگرچه
 یستیو پوپول یراست افراط يهاانیجر يها یکرس شیاروپا نگران افزا هیسران و مقامات اتحاد یاز کارشناسان و حت

 هیآراء چهره پارلمان اتحاد ییاروپا هستند. از نگاه شما با توجه به شواهد و قرائن با شمارش نها هیدر پارلمان اتحاد
 افت؟یخواهد  رییاروپا تا چه اندازه تغ

منتظر شمارش  ياریاروپا مشخص نشده است و بس هیاتحاد یانتخابات پارلمان یو قطع یینها جیچه هنوز نتا اگر
 یاروپا کرس هیدر پارلمان اتحاد یاسیس یاصل يها انیگونه گفت که جر نیتوان ا یدر کل م یآراء هستند، ول

 انه،یپارلمان اروپا، اعم از چپ و راست م رحاضر د یاحزاب سنت گریخود را از دست خواهند داد. به عبارت د يها
احتماال کماکان دو گروه  انیدو جر نیحال ا نی. با ادهندیخود را از دست م يهایاز کرس یابل توجهشمار ق
 ياز کشورها ياریاست که در بس نیا گرید يدر پارلمان را در دست خواهند داشت. نکته قابل اعتنا یاصل یپارلمان

 روزینتوانستند پ ستیپوپول يهاانیرو ج یاحزاب راست افراط هاینیبشیبر خالف پ ،يرکزو م یشرق ياروپا
 شیخود را در پارلمان اروپا افزا يهایشمار کرس هاانیجر نیا شتریحال و به طور متوسط ب نیانتخابات باشند. با ا

 .است وجهقابل ت کیو بلژ ایتالیدر فرانسه، ا ژهیوبه انیجر نیا يشرویکه پ دهندیم

جمهور فرانسه  سیامانوئل مکرون، رئ شیبه پ ير رقابت با حزب جمهورلوپن د نیمار يگرایراستا حزب مل نیا در
که به  میفاراژ در انگلستان هست جلینا يبه رهبر تیحزب برگز يروزیاست. در کنار آن شاهد پ دهیرس يروزیبه پ

احزاب راست  نیاز هم یهم ائتالف ایتالیباشد. در ا وپاار هیاتحاد یتجربه انگلستان در انتخابات پارلمان نینظر آخر
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را دگرگون کنند.  طیتوانستند شرا "فالمان"احزاب متعدد  زین کیتندرو به نام لگا قدرت را در دست گرفتند. در بلژ
اروپا ندارند به  هیاتحاد يهااستیبا س یمانند لهستان و مجارستان هم که مناسبات چندان مناسب يدر کشورها

 33تا  23. لذا در مجموع حدود رندیاروپا را در دست بگ هیتحادا يها یراست کرس يها انیرسد که جر یم ظرن
از  یبرخ انیم نیخواهد کرد. البته در ا دایها اختصاص پ انیجر نیاروپا به ا هیپارلمان اتحاد يها یدرصد کرس

اعالم  یعنیتا فصل آخر انتخابات  دیبا نایقی لذاداده اند.  شیخود را افزا يها یکرس زیچپ ن يهاانیطرفداران جر
 لیدهد؟ اما به دل یم رییرا تغ هیاتحاد نیانتخابات تا چه اندازه چهره پارلمان ا نیکه ا میمنتظر باش یینها جینتا

نخواهد  يو جد یچندان اساس راتییپارلمان در دست دارند، تغ نیقدرت را در ا یسنت يها انیآن که هنوز جر
 .بود

 نخواهد بود؟انتخابات بدون تبعات  جینتا تیدر نها یول

 انتخابات، دستور نخست نیا یاسیلرزه سپس نیرابطه اول نی. در ابله
شکست در  یدر پ یانتخابات زودهنگام داخل يبرگزار يبرا ونانی ریوز

سال  یکه بعد از بحران مال رفتیپذ دیاست.  به هر حال با کشنبهیروز 
 در يجد يهاو به موازاتش بحران مهاجرت شکاف يالدیم 2008

اروپا شکل  هیشمال و جنوب اتحاد نیباعث شد که شکاف ب یطرف بحران مال کیبه وجود آمد. از  پاارو هیاتحاد
که  يریمس نیشرق و غرب اروپا به وجود آورد. بنابرا نیرا ب يجد يو در کنار آن بحران مهاجرت چالش ها ردیبگ

به سمت  شتریاست و ب ییگراهم وسهاز روند و پرکردن آن است به نظر دور شدن  یاروپا در حال ط هیاکنون اتحاد
 يکشورها شتریمانند آلمان و فرانسه ب ییها در حال حرکت است. پس به جز دولت هاملت ياروپا يریشکل گ

کشورها معتقدند  نیشود. چون ا تیحفظ و تقو هیاتحاد نیآنان در دل ا يها تیدارند که حاکم لیتما هیاتحاد نیا
شده  کتهیکه به آنان د یو مهاجرت یپول ،ياقتصاد ،یبه خصوص در حوزه مال پاارو هیاتحاد يهااستیاز س یبرخ

ندارند از  یلیکشورها تما نیها عمالً به ضرر آنها تمام شده است. لذا ا استیس نی. چرا که اابدی رییتغ دیاست با
را  یاست، تبعات لبه نظر محتم که رندیها قدرت را در دست بگ انیجر نیکنند. پس اگر ا يرویها پ استیس نیا

 .خواهد داشت یاروپا در پ هیاتحاد يبرا

 اروپا به صدا درآمده است؟ هیاتحاد یفروپاش يزنگ ها برا ایآ نانهیبدب يویسنار کیدر  پس

است. چنان  دیبع اریاحتمال آن بس میاروپا باش هیاتحاد یشاهد فروپاش کینزد ياندهیکه در آ میما منتظر باش اگر
 انهیآن نگاه همگرا گریکند و د یو نفوذ دولت ها حرکت م گاهیجا تیاروپا به سمت تقو هیاشاره شد اکنون اتحادکه 

متحده  االتیا لیتشک يبرا دهایبر باد رفته و تمام ام یاسیو س يواحد اقتصاد یکلون لیتشک يمحور برا قیو تعم
اروپا  هیاتحاد یمدت شاهد فروپاش انیدر م یو حت کیدنز ندهیوجود در آ نیاروپا عمالً نقش بر آب است. اما با ا
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 توربود، اکنون از دس کالیاروپا که در دستور کار احزاب راست راد هیبحث خروج از اتحاد یزمان یبود. حت مینخواه
 ای ورویاحزاب هنوز خواهان خروج از منطقه  نیاز هم یکار آنها خارج شده است، هرچند که امکان دارد برخ

. چون با توجه به تبعات ستندیاروپا را قبول کرده و به دنبال خروج از آن ن هیاتحاد تیاشند، اما اصل ماهب نگنیش
فاصله با مردم  جادیبه دنبال ا کالیاروپا، احزاب راست راد یافکار عموم يها ینگران زیانگلستان و ن يخروج برا نیا
احزاب با  نیا انیفاصله م جادیباعث ا تواندیست که ما کالیموضوع راد کی. چرا که بحث خروج از اروپا ستندین

 .وارد کند يکشورها لطمات جد نیمردم شود و به اقتصاد ا

 یعنیاروپا  هیاتحاد يکایتروئ انیاز کارشناسان معتقدند که امکان دارد اختالفات م یبرخ طیشرا نیدر پس ا اما
 باشد؟ کینزد تیتواند به واقع یازه ممسئله تا چه اند نیا ردیفرانسه انگلستان و آلمان شکل گ

 یتجربه حضور در انتخابات پارلمان نیکه اشاره کردم اکنون مردم انگلستان آخر یامکان وجود دارد. چنان نیا بله
انگلستان  ییبا جدا کایتروئ نیشاهد پاره شدن ا دیبا کینزد يا ندهیکنند. چون در آ یاروپا را تجربه م هیاتحاد

امانوئل  شنهادیروبه روست، به خصوص که پ يجد ياگرها وهم با اما  سیپار - نیآن مناسبات برل. در کنار میباش
 نیاروپا از جانب برل هیاتحاد يمشترك برا ییدارا ریوز کی يریبودجه مشترك و شکل گ کی جادیا يمکرون برا

 .هم با مخالفت مواجه شد

روبه رو  یکه با بحران مال ردیانجام بگ ییبه کشورها نیاز برل یدارد انتقال پول لیآلمان هم تما گریطرف د از
 تایپول ها نها نیرو نشد، چون ادهندگان هم با استقبال روبه ياز جانب را استیس نیهستند هر چند که خود ا

خود  ياروپا، نه برا هیاتحاد ندهیآ طیشرا نیدر ا دینیب یخارج شود. پس م یدهندگان آلمان اتیمال بیاز ج دیبا
فرانسه به عنوان  -آن محور آلمان  جهی. در نتستیکننده ن دواریآلمان هم چندان روشن و ام ينسه و نه برافرا

اروپا در  هیاتحاد يکه اکنون برا یطیگذشته عمل نخواهد کرد. لذا شرا ياروپا مانند سال ها هیموتور محرکه اتحاد
 ،ياقتصاد هیاتحاد کیاروپا  هیاست که اتحاد اتشیح ییابتدا يهااست، بازگشت به همان سال يریگ کلحال ش

 يگام ها هیاتحاد نیا ندهیرسد که در آ یبود. لذا به نظر م یگمرک هیاتحاد کی تیو در نها ییبازار مشترك اروپا
 .نداردبر  یتیو امن کیپلماتید ،یاسیمناسبات س قیتعم يرا برا نیاز ا شیب

تحت الشعاع قرار  یاروپا در مناسبات جهان هیو وزن اتحاد گاهیاج ایآ دیکه شما اشاره داشت ینکات نیا هیسا در
 خواهد گرفت؟

مانند فرانسه و به خصوص ماکرون در قالب  يدر حال گذار است. لذا کشورها یالملل، نظام نیهر حال نظام ب به
توجه به آن که  شکل دهد. اما با هیاتحاد نیرا با حضور ا یچند قطب یاروپا به دنبال آن بود که جهان هیاتحاد

خاص خود است،  يها استیبه دنبال س شوراروپا در حال پررنگ شدن است و هر ک هیاتحاد یاختالفات داخل
 نیعمل کند. چون ا یدر جهان چند قطب تواندینم یتیو امن کیپلماتید ،یاسیقطب س کیاروپا به عنوان  هیاتحاد
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 هیعضو اتحاد 28هماهنگ را شکل دهد. اکنون  یپلماسیو دواحد  استیس کیتواند  یتشتت آراء نم نیبا ا هیاتحاد
 یگرفته اند که هر کدام خروج شیمتفاوت را در پ یپلماسیو د استیس 28انگلستان،  باروپا البته با احتسا

 نیخواهد شد، به رغم آن که ا فیتضع یالملل نیآنها در معادالت ب يگذار ریتاث لیدل نیرا دارد، به هم یمتفاوت
قدرت  نیا کیپلماتیو د یاسیرود، اما به لحاظ س یبه شمار م یهنوز قدرت مهم جهان يدر مقوله اقتصاد هیاتحاد

 آن نخواهد بود. يمتناسب با قدرت اقتصاد هیاتحاد نیا یاسیقدرت س یعنیرو به افول خواهد بود. 

  



 
 جنجال پوپولیسم و آینده دموکراسی ۲٤

 پوپولیسم یظهور جهان

 

خارجی ال اس (یکی از اعضاي اندیشکده سیاست  اندرو هاموندنویسنده: 
 اي آیدیاز در دانشکده علوم اقتصادي لندن)

اخیرا پس از دیدار با دونالد ترامپ  لیبرز يجمهور سیرئژایر بولسونارو 
محافظه کار پوپولیست همتاي خود در ایاالت متحده به شیلی سفر کرد. این 

، نشان هستند کایدر آمر قدرتمنددموکراسی رهبر دو  ،دو نیکه ا تیاقعو
میلیارد نفر از جمعیت جهانی اکنون تحت  2یک تمایل گسترده جهانی است. طبق تحقیقات جهانی، حدود  دهنده

 دولت رهبران پوپولیستی اینچنینی زندگی می کنند.

می خوانند، در نتیجه این » ترامپ استوایی«ی ترامپ و بولسونارو که گاهی اوقات او را شخصو  کینزدپیوند 
تاکتیک هاي مبارزات انتخاباتی مشابه ترامپ یعنی حمله به سازمان هاي چند ملیتی،  حقیقت که او هم از طریق

و مهاجرت در برزیل پیروز شد، تقویت شده است. و این پیروزي انتخاباتی خود یک نمونه کوچک » رسانه جعلی«
ثبت شده است. » نیپایگاه داده هاي پوپولیسم جها«از تغییر و تحوالت در چشم انداز سیاسی جهانی است که در 

 این پایگاه داده ها مباحثات پوپولیستی را به طور جامع ردیابی می کند.

با تحلیل متن سخنرانی هاي   یدانشگاهافراد  یالملل نیشبکه ب ،يماه جار لیمنتشر شده در اوا يداده هاطبق 
 قیحقت نیاحال ظهور است. دهه در  2کشور جهان اعالم کردند که پوپولیسم پس از حدود  40رهبران کلیدي در 

 شیببا  و ونزوئال نیآرژانت ا،یتالیاز جمله اکشورها از  يتنها تعداد انگشت شمار ش،یسال پ 20که حدود  هنشان داد
داشتند. طبق تحقیقات پایگاه داده هاي پوپولیسم جهانی، این گروه  ستیپوپول، رهبرانی تیجمع ونیلیم 20از 

گستره فعالیت خود  2009تا  2006اي منتهی به بحران مالی جهانی از سال نسبتا کوچک پوپولیست در سال ه
را گسترش دادند. اما تا نیمه دهه گذشته و در پی انتخاباتی که امسال ترامپ و بولسونارو را روي کار آوردند، 

آن در صد دهه گذشته یک نمونه از چندین مورد ظهور  2پوپولیسم هنوز ظهور نیافته بود. ظهور پوپولیسم در 
سال گذشته به شمار می رود. براي نمونه، پیشترها پوپولیسم در برخی کشورها از جمله ایاالت متحده یک پدیده 

 عادي و تکرار شونده به شمار می رفته است.

به آن دامن  یالملل نیب یکه بحران مال سمیموج پوپول نیآخر نیدهد که ا ینشان ماخیر  قاتیتحقحال،  نیا با
 کی ينفر تحت رهبر اردیلیم 2امروز حدود پاي بزرگ تري نسبت به گذشته بر جا گذاشته است. زده، رد 

نفر  ونیلیم 120هستند که از » افراطی ستیپوپول« ای »ستیپوپول«، »ستی/ نسبتا پوپول يتا حدود« استمداریس
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نوئل لوپز اوبرادور رئیس خیلی بیشتر است. در این تحقیقات رهبران دیگري همچون آنده ما 2000اوایل دهه در 
 جمهوري مکزیک و ناراندرا مودي نخست وزیر هند را نیز از کمپ پوپولیست ها به شمار آورده است. 

مربوط می شود. براي در سراسر جهان  سمیپوپول هیساتحقیقات به تفاوت هاي  نیا يدیکل يها افتهیاز  گرید یکی
 در اروپا کنونی يها ستیلپوپو کهی حالگرایش دارد در  سمیالیبه سمت سوس یجنوب يکایآمر سمیپوپولنمونه، 

مورد ان تحوالت در دور نیاز قابل توجه تر یکیدر اروپا  سمیپوپولتوسعه  میانه متمایل هستند.راست بیشتر به 
در ظهور  يدیکلعامل  2008سال  یاز زمان بحران مال ياقتصاد اضتیو رمالی جهانی است. نقش رکود  یبررس
 ونانقرار گرفتند از جمله ی ورویبحران منطقه  ریتحت تاث شتریکه ب ییدر کشورها ژهیبه و قاره سبز ودر  مسیپوپول

، به شمار می رود. با این حال، ناآرامی ها به احزاب سیاسی و نظام هاي اروپایی پیشین هم کشیده شده ایو اسپان
به ناآرامی انجامیده نقاط جهان دیگر از  ياریدر بسفناوري نیز و  یاجتماع ،یاسیس ،ياقتصاداست. عوامل گسترده 

 یاسیس یثبات یب نیمتنوع ا عتیطب ایتانیبر یخدمات اطالعات مخف اتیعمل نیشیپ سیرئ نکستریا جلیسر نا اند.
خوانده است. با توجه » یانقالب یموج«را بارها  انهیاروپا و خاورمشمالی و جنوبی گرفته تا  يکایآمرکشورهاي از 

تمال گسترش بیشتر پوپولیسم در سال هاي آتی، این سوال مهم پیش می آید که آیا این بی ثباتی سیاسی به اح
بین المللی در آینده و به ویژه در نتیجه ادامه بهبود وضعیت اقتصادي در بیشتر نقاط جهان، از بین خواهد رفت یا 

 خیر.

انتظار می رود تظاهرات و اعتراض ها دست کم اگرچه خنثی شدن موج پوپولیستی چندان غیرمحتمل نیست، اما 
نه تنها  2008دلیل عمده ادامه یابند: اول اینکه یک سري عوامل بی ارتباط با دوران پس از بحران مالی سال  2به 

از بین نرفته اند، بلکه در مواردي تشدید هم شده اند که از جمله آنها می توان به نقش مختل کننده رسانه هاي 
 يبرا به ویژه واقب آنشاره کرد. دوم اینکه اگرچه بدترین بحران مالی جهانی به پایان رسیده، اما عاجتماعی ا

همچنان باقی است و این مساله به درآمدهاي بالقوه و چشم انداز شغلی آسیب می زند و موجب  کاریجوانان ب
 ستندیکار ن افتنیسال قادر به  25 ریراد زاف ي ازادیاروپا شمار نسبتا ز هیدر اتحاد. براي نمونه، شود یم یتینارضا

خوانده، » گشتهنسل گم«که نسل جوان را نگال مرکل صدراعظم آلمان مساله نگرانی بسیاري از جمله آ نیاو 
در  جوانان يکارینرخ بجدي است چراکه  ایو اسپان ونانیمانند برانگیخته است. این مشکل به ویژه در کشورهایی 

 شیبکه بعد از گذشت  سمیکه ظهور پوپولگفت توان  ینم ،یطور کل به می رسد.درصد  60این کشورها به حدود 
علت هم این است که عواقب بحران از است.  ، به اوج خود رسیدهآغاز شده یالملل نیب یدهه از بحران مال کیاز 

یک کننده در تشدید جمله بیکاري جوانان نارضایتی ها را تشدید کرده است و رسانه هاي اجتماعی هم نقشی تحر
 ایفا می کنند يو اقتصاد یاجتماع ی،اسیس یتینارضا این

 منبع: گالف نیوز
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 یتفکر افراط کی رمنتظرهیظهور غ :سمیپوپول

 ارزیابی پوپولیست آمریکا
 

 یالملل نیصندوق ب نیشیپي اقتصاد (کارشناس جانسون مونیسنویسنده: 
 نیب ياقتصادعلوم و ارشد موسسه عضام آي تی اسلون،  دانشگاه اناستاداز پول، 
بیسالین «ي اقتصادزمینه در  شرویوبالگ پ گذاران انیاز بن یکیپترسون و  یالملل

 )است.» سناریو

ن آنها برآورده شدامکان استوار است که  یبزرگ يوعده هادولت داري است که بر پایه به  کردیرو کی سمیپوپول
قابل مشاهده  نیالت يکایدر آمر شتریبتاکنون  1945از سال  خیارتمشهودترین نمونه هاي آن در . وجود ندارد

. اما کرده اند کشف يمعجزه اقتصادبراي یک  دیجد یبعامنبوده اند. همواره افرادي بوده اند که مدعی شده اند 
باره مروز دوختم شده است. پوپولیسم ا بحران و فاجعه ینوعبوده و این وعده ها همواره به  کسانی شهیهم انیپا

حال قدرت گرفتن است، اما این مرتبه در بدخیم ترین شکل در ایاالت متحده ظهور یافته و اعتبار بانک مرکزي در 
 را به خطر انداخته است.

ی متعارف عنوان مثالبه او  نانی) و جانش1974تا  1973و  1955تا  1946ن (وخوان پرکنترل تحت  نیآرژانتعمدتا 
روي کار می  سمیپوپولمورد استفاده قرار می گیرد. هر مرتبه که  یستیپوپولري براي شیوه نادرست حکومت دا

 ،و دوام نیاوردنی دستمزد نامناسب شی: افزاقابل مشاهده است یکل يالگویک دارد، اما  یخاص يها یژگیوآید 
شی از بی دقتی نرخ ارز مبادالتی که بیش از اندازه واقعی ارزش گذاري شده، و افزایش استقراض هاي خارجی (نا

فرد  و هرشنوند  یکارشناسان ناسزا م ،رندیگ یقرار م تیمنتقدان مورد آزار و اذداخلی و کوته بینی خارجی). 
مانند  یمستقل دولت ينهادها ریو سا يمرکز يبانک هامورد تمسخر قرار می گیرد.  معقول يها ینگراندیگري با 

 عملکرد خود را از دست می دهند. فشارهادیگر و  پرسنلدر  راتییتغ قیاز طر شهیدادگاه ها هم

که عمدتا با آشکار شدن ترکیبی از تورم، کاهش نرخ ارز مبادالتی و رکود شدید  رسد یفرا م یابیآنگاه زمان ارز
(یا بدتر) همراه است. تقریبا در همه موارد چرخه بعد از آن با یک دور دیگر از وعده هایی آغاز می شوند که امکان 

 ه شدن آنها وجود ندارد. اعتبار بانک مرکزي اگر از بین برود، به سادگی به دست نمی آید.برآورد

ونزوئال یک نمونه بارز در آمریکاي التین است که اخیرا پوپولیسم را تجربه کرده، اگرچه پوپولیسم در این کشور 
ینکه ونزوئال اکنون فروپاشی سنتی به دلیل وجود درآمدهاي نفتی بیش از حد معمول دوام آورده است. باتوجه به ا
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پوپولیست را تجربه می کند، این سوال پیش می آید که چه کسی یا کسانی در جهان در حال نشان دادن عالئم 
 مشابه هستند؟

بریتانیا می تواند یک مورد بالقوه قابل توجه باشد. هنوز هم این احتمال وجود دارد که بریتانیا بتواند از فاجعه تمام 
ترك اتحادیه اروپا جلوگیري کند و مانع از اختالل گسترده در تجارت شود. اما همچنان این نگرانی وجود  عیار

دارد که مسیر براي فرود نرم و آرام مشخص نیست و باتوجه به گذشتن مهلت اولیه و نزدیک بودن پایان مهلت 
عمدتا از  ایتانیبر یاسیاز رهبران س یبرخ. تمدید شده، فرصت زیادي براي اتحادیه اروپا یا بریتانیا نمانده است

ادامه می دهند که این مساله نگران کننده است. هنوز مشخص  یستیکارت پوپول يبازبه راست همچنان جناح 
نیست که الزم است بریتانیا با یک فروپاشی مواجه شود تا آنها به پوشالی بودن وعده هاي خود پی ببرند یا خیر. 

و  و مستقل هستند درتمندهمچنان قمرکزي آن جمله بانک بریتانیا از  يدیموسسات کل است که نیخوب ا خبر
می توان امیدوار بود که صرف نظر از اتفاقات در حال وقوع در حزب محافظه کار و شرایط ترزا می نخست وزیر 

 بریتانیا، همینطور بمانند.

با را  ها اتیکاهش مال یمال اتریبه تاث یتوجه یباست. دونالد ترامپ  بزرگ تر اریمتحده بس االتیشکل در ام
زمان در ارتباط با اقدامات  نی. اکنون خطرناك تري ترکیب کرده استجنگ تجاریک شروع  يبرا يظاهر لیتما

 تحت فشار گذاشته است. اداقتص کیتحراو به شمار می رود چراکه فدرال رزرو را براي 

ابل درك است چرا که لحظات شیرین پیشرفت اقتصادي در نتیجه تحت فشار گذاشتن فدرال رزرو از نظر سیاسی ق
به اجرا در آمد، در حال محو شدن است و کنگره از کاهش بیشتر مالیات  2017کاهش مالیات ها که در پایان سال 

ها حمایت نمی کند. افزایش سقف کسري بودجه هم تا اندازه ممکن صورت گرفته است. اگرچه رشد اقتصادي 
حده در حال حاضر قابل قبول است، اما طبیعتا پس از اشتغال زایی کامل از رشد اقتصادي کاسته می ایاالت مت

شود. ترامپ به عنوان یک پوپولیست حقیقی افزایش بیشتر نرخ رشد را وعده داده که غیر از اتخاذ تدابیر فوق 
  العاده و دوام نیاوردنی از جمله تسهیل سیاست هاي پولی، قابل تحقق نیست.

سال ناخوشایند را پشت سر گذاشته، در وضعیت خوبی به سر نمی  15فدرال رزرو در حال حاضر به این دلیل که 
برد. بانک مرکزي ایاالت متحده تحت نظارت قرار گرفته بلکه تشویق شده تا در قوانین مربوط به محافظت از 

ا ممکن ساخت، تغییراتی ایجاد کند. به ر 2008مصرف کننده که بازگشت از وام دهی ها در بخش امالك پس از 
عالوه، فدرال رزرو نتوانسته به درك درستی از این مساله برسد که چطور ساختار محرك ها می تواند مخاطرات را 
تشدید کند و از این رو، آنچه که می توانست یک اصالح محدود در قیمت امالك باشد، به یک اقدام گسترده نظام 

جعه جهانی) تبدیل گشت. پس از آن هم فدرال رزرو تالش کرد با تسهیل اعتباردهی مند (و همچنین یک فا
به چنین شیوه اي دشوار خواهد بود و به زندگی » اصالح و پاکسازي«شرایط را اصالح کند. متاسفانه اثبات شده که 
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رخ داده بود و هیچ میلیون ها نفر آسیب می رساند. مقامات فدرال رزرو زمانی موضع دفاعی گرفتند که بحران 
بارها  2000تا اوایل  1940کاري نمی شد کرد. چنین دیدگاهی کامال اشتباه است. ایاالت متحده پیشتر از دهه 

 توانسته از بحران جان سالم به در ببرد به این دلیل که در قانون گذاري موفق عمل کرده است.

ز اقدامات فدرال رزرو و از سیاست هاي انبساطی آن گذشته را به انتقاد ادهه  کسراسر ی خواهان کنگره يجمهور
گذارندند؛ اما لفاظی هاي آنها بی پایه و اساس بود و این سیاست ها به افزایش نرخ تورم منجر نشد. با این حال، 
آسیب هاي سیاسی آن همچنان ادامه دارد و ترامپ به دنبال اتخاذ سیاست هاي انبساطی پولی بیشتر است و 

 خواهانی که پیشتر از این سیاست ها انتقاد می کردند، اکنون از آنها حمایت می کنند. همان جمهوري

نومیدانه سعی دارد رشد اقتصادي را تا پیش از انتخابات ریاست جمهوري است و ترامپ  فیفدرال رزرو ضعاکنون 
عت از او هستند و در صورت باال ببرد. او افرادي را وارد هیئت مدیره فدرال رزرو کرده که آماده اطا 2020سال 

 مخالفت روساي بانک هاي مرکزي ایالتی با شرایط پولی انبساطی، با آنها مقابله می کنند.

اکنون سوال این است که تقویت اقتصاد با این سبک و سیاق می تواند مسیر ترامپ به پیروزي مجدد در انتخابات 
بوده و اقتصاد جهانی همچنان در وضعیت خوبی است مگر را تسهیل کند؟ بخت در انتخابات پیشین با ترامپ یار 

اینکه برگزیت اتفاقات غیرمنتظره ناخوشایندي در پی داشته باشد. و اگرچه دیر یا زود پوشالی بودن همه وعده 
هاي ترامپ در زمینه اقتصاد کالن آشکار می شود، اما اثبات شده که پوپولیسم همواره بیشتر از زمانی که مردم 

 ی دانند، دوام می آورد.ممکن م

احتماال ارزیابی شرایط آرژانتین با ونزوئال متفاوت خواهد بود. ایاالت متحده یک اقتصاد قدرتمند و متنوع دارد. 
دالر در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و در ذخایر بانک هاي مرکزي جهانی است. محتمل ترین نتیجه 

بیشتر نابرابري و از بین رفتن خدمات عمومی است. و توانایی آمریکا در  کاهش سرعت رشد اقتصادي، افزایش
صحنه را ترك  يبه زودرقابت در زمینه نوآوري با دیگران از جمله با چین، شرایط را دشوارتر می کند. ترامپ 

فدرال رزرو در نتیجه تخریب مشروعیت و اعتبار سیاسی خواهد بود که بیشتر  سمیاو پوپول راثیم ایخواهد کرد. آ
 است. ریامکان پذ کامال يا جهینت نیچنممکن می شود؟ 

 منبع: پراجکت سیندیکت
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 پوپولیسم: ظهور غیرمنتظره یک تفکر افراطی

 یشمالعوامل گسترش پوپولیسم در هر دو سوي اقیانوس اطلس 
 

(جامعه شناس اسپانیایی و استاد سیاست عمومی در  نویسنده: وینسنت ناوارپو
ان هاپکینز در ایاالت متحده و استاد علوم سیاسی در دانشگاه پومپئو دانشگاه ج

 فابرا در اسپانیا)

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین اسناد قرن بیستم یعنی مانیفست کمونیست با 
روح کمونیسم.  -روحی در حال تسخیر اروپاست«این عبارت مشهور آغاز می شود: 

سزار، مترنیک و گیزو، تندروهاي فرانسوي  همه قدرت هاي اروپاي قدیمی، پاپ و
کجاست حزب اپوزیسیونى که . کنند رونیروح را ب نیداده اند تا ا لیبزرگ تشک ياتحادو جاسوسان پلیس آلمان، 

 کمیو  ستیقرن ب يابتدا در »؟خوانده نشده باشدند کمونیستى ا که بر مسند قدرت نشستهانش مخالفاز سوي 
جایگزین کرد. اسامی » سمیپوپول«با  را» سمیکمون«کلمه تنظیم و فقط مشابه آغازین اف پاراگرمی شد سندي را با 

هم که با گسترش جنبشی که قدرتشان را زیر سوال برده تهدید شده اند و  یو مذهب ياقتصاد ،یاسیس يهانهاد
روحی در حال «ود: آن را پوپولیست خوانده اند، قابل جایگزینی است. این سند جدید با این روایت آغاز می ش

روح پوپولیسم. گروهی از نهادهاي  -تسخیر سرمایه داري هاي پیشرفته در هر دو سوي اقیانوس اطلس شمالی است
سیاسی و رسانه اي از همه این کشورها و احزاب حاکم در آنها و نهادهاي فوق ملی آنها بر علیه این روح شوریده 

 »د نهادهاي سیاسی و رسانه ها پوپولیست خوانده نشده باشد؟اند. کجاست حزب سیاسی اي که به دلیل تهدی

، در قرن بیست و یکم نهادهاي سیاسی و رسانه ها براي تعریف هر جنبش ستمیدر قرن بدرست همانند کمونیسم 
یا حزبی که قدرتشان، مشروعیتشان و سیاست هاي عمومی نولیبرالی که بر مردم خود اعمال می کنند  زیر سوال 

اقیانوس اطلس دو طرف هر از کشورها در  ياریدر بساستفاده می کنند. این اتفاق  »سمیپوپول«از واژه  می برد،
ه ک استمساله  نیا لیتحلاول مقاله  نیااز  در حال وقوع است. هدفی، شمال يکایآمردر در اروپا و ی، یعنی شمال

 ياستراتژ لیتحلوجه اشتراك دارند و دوم، که پوپولیستی خوانده می شوند، با یکدیگر  ییجنبش ها نیاهمه  ایآ
 .) قرن گذشته استسمیالیسوسسازمانی (ضد عمده با جنبش  سهیدر مقا سمیپوپول يها تیها و محدود

 با یکدیگر نقطه اشتراك دارند؟عناصر این جنبش ها در کدام 

ثر آنها یک سري شاخصه هاي اگرچه احزابی که برپسب پوپولیستی بر آنها خورده متنوع و گوناگون هستند، اما اک
هم جنس سازي و  ياقتصادیکپارچگی و  يساز یبا جهان هاآشکار آنمخالفت این شاخصه ها از  یکمشترك دارند. ی
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ي دیرا تهداي  يهمگن ساز نیچن یستیپوپول يجنبش ها ياعضااست.  دهیپد نیا ناشی از یاسیو س یفرهنگ
را شامل  ییگرا یمل ینوع شهیجنبش ها و احزاب هم نیا يئولوژدیرو، ا نیدانند. از ا یخود م یمل تیهوبراي 

 .شود یم

 ، اساسا (اگرچه نه منحصرا) بررا در بر می گیردکنترل و منابع  ،یمل تیهوبازیابی به  لیماتکه  ییگرا یمل نیا
پاسخ  نیا .وار استاست یمردماجتماعی و رفاه طبقات  یزندگ تیفیبه عنوان علت کاهش کسازي  یجهانقلمداد 

سازي عامل کاهش استاندارد  یاست که جهاناجتماعی از این مساله طبقات  نیبه درك ا ینیب شیپقابل و  یمنطق
مورد حمایت (که عمدتا  یستیپوپول يها جنبش نیا جه،یدرنتست. آنها تیهوخدشه دار شدن و  آنها یندگز

آن را رد می کنند. هزاران نمونه در این  ي ترویج دهندهنهادهااحزاب و و  يساز ی) جهانهستند یطبقات مردم
در شهر بالتیمور در ایالت مریلند ایاالت متحده  2016زمینه وجود دارد. یکی از جدیدترین این نمونه ها در سال 

رخ داد: محله کارگرهاي سفید پوست داندالک (محله کارگرهاي کارخانه فوالد سازي) به نامزد مخالف جهانی 
ي داد که انتقال کوره هاي انفجار فوالد (یکی از بزرگ ترین مراکز اشتغال در این شهر) به سازي یعنی ترامپ را

کشورهایی با دستمزد پایین تر و در نتیجه ایجاد مشکل در وضعیت اشتغال در منطقه را مورد انتقاد قرار داده بود؛ 
ایت می کرد، راي دادند. این اتفاق آنها در حقیقت علیه هیالري کلینتون نامزد دموکرات که از جهانی سازي حم

در بسیاري از محله ها در ایاالت متحده روي داد و مشابه آن در بسیاري از کشورهاي اتحادیه اروپا نیز قابل مشاهده 
 بود.

شواهد : هستندآن کشورها در حال تجربه  نیامردمی در طبقات شرایطی است که واکنش قابل درك به  کی ،نیا
به طور قابل با سطح دستمزد پایین  ییصنعت به کشورهاانتقال د نده ینشان منع کننده که ی مشهود و قاتجرب

یعنی دو سوي اقیانوس  افتهیتوسعه ي دار هیسرما يطبقه کارگر کشورها یسطح زندگاستانداردهاي به  يمالحظه ا
مثبت  یمهاجرت عاملاگرچه دهد  ینشان مانع کننده هم وجود دارد که . شواهد قزده است بیآساطلس شمالی 

 ي) براتر نییمانند دستمزد پابا ضرر و زیان هایی (تواند  یماما است،  افتهیتوسعه  يدار هیسرما يکشورها يبرا
همراه باشد که این مساله رد مهاجرت از سوي آنها را توجیه می کند. این  یمردمطبقات  ریپذ بیآس يبخش ها

عقب «یاسی و رسانه هاي مسئول ترویج جهانی سازي قرار گرفته و ملی گرایی به شدت مورد انتقاد نهادهاي س
ملی گرایی «، »غیر حمایتی«، »غیر منطقی«، »منسوخ«، »ضد مدرن«، »محافظه کارانه«، »استانی«، »مانده

و غیره خوانده شده است. از این رو، نهادها سعی کرده اند روایتی را ایجاد و بیان کنند که ملی گرایی را » متعصب
 در نقطه مقابل احساسات بین المللی مترقی و مدرن قرار دهد. 

شاخصه مشترك دوم میان این با  یستیاحزاب پوپولسازي و یکپارچگی اقتصادي از سوي  یجهانشدن محکوم  
 نیو همچن ياقتصادیکپارچگی و  يساز یجهاندهنده  جیترو یاسیمحکوم کردن احزاب ساحزاب همخوانی دارد: 
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 ،ي می شودکاریو ب یثبات یب جادیبازار کار که باعث ادر اصالحات همچون ( برالینول يها استیمحکوم کردن س
تضعیف می کند و ابزاري براي را  یو حقوق اجتماع یاجتماع تیکه حما یاجتماع یعموم يها نهیدر هز اهشکو 

آنهایی که «دفاع از نوان عبه  سمیپوپول یاسهاي سیشنهادیپبه شمار می رود).  يو اقتصاد یمالالبی گري هاي 
و یا همان نخبگان سیاسی » آنهایی که در صدر دولت هستند«یا همان مردم، در برابر » نادیده گرفته شده اند

 .دنشو یم فیتعر ،يساز یجهاندستورکار طرفداران 

دیده ااز طبقه کارگر ظاهرا ن يگسترده ا يبخش ها يبرجسته سازبه شاخصه سوم ختم می شوند:  نهایا همهو 
 نیسوئد و همچن ابریتانیا یانند هم درست هم متحده االتیجنبش ها. در ا نیااصول اساسی  انیر مگرفته شده د

سابق بر این به جناح چپ راي می داد، کارگر که  هطبقوسیعی از بخش  ،از دیگر کشورها ياریفرانسه، آلمان و بس
و گاهی ( ستندیاحزاب ن نیابه دهندگان  يتنها راش ها تا این بخعیدهد. طب یم يرا یستیپوپولاکنون به احزاب 

جنبش  نیدر ا يو مرکز يدیکل ی)، اما نقشحتی بیشترین راي دهندگان به این احزاب هم به شمار نمی روند
 قابل توجهی تی(که اکثر پوست دیمتحده، طبقه کارگر سف االتیکنند. در ا یم فایا ستیپوپولسازمانی ضد  يها

 استیردر انتخابات دونالد ترامپ نقشی اساسی در پیروزي ) این کشور را تشکیل می دهددر از طبقه کارگر 
پوست یعنی  اهینامزد سپیشتر به یک که ق پوست دیطبقه کارگر سف يبخش ها قت،یدر حق یفا کرد.ا يجمهور

اتفاق مشابهی رخ داد: طبقه باراك اوباما راي داده بودند، در انتخابات گذشته به ترامپ راي دادند. در بریتانیا هم 
کارگر محور اصلی جنبش حامی برگزیت (جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا) بود و این جنبش در حقیقت اعتراضی 

در سپتامبر به نهاد سیاسی اتحادیه اروپا و از دست رفتن کنترل ملی اعضاي اتحادیه به شمار می رود. در سوئد، 
به فوق راست  ستیپوپول(دموکرات هاي سوئد) راي دادند که  یحزب هرگر باز طبقه کا یبزرگ يبخش ها 2018

افول قابل توجه سوسیال دموکراسی در آلمان ه مارین لوپن راي داد و ب سیدر فرانسه کمربند قرمز پارشمار می رود. 
هاي وسیعی همانند دیگر کشورهاي اروپا با پیشرفت احزابی که پوپولیست خوانده می شوند و تحت حمایت بخش 

 هستند، همراه شد. طبقه کارگر آلماناز 

ی و اسیس نهادهايکه هستند  یبرالینولدر حال گسترش هستند؟ علت اصلی، سیاست هاي جنبش ها  نیا چرا
 ترویج داده اند. يرسانه ا

و مربوط دانستن گسترش آنها به دلیل  ضد مهاجرتملی گراهاي متعصب و ها به عنوان  جنبش نیا فیتعر
و بیگانه هراسی آشکار آنها، درك اینکه چه چیزي عامل این احساسات بوده را دشوار می سازد چراکه  یدپرستنژا

چنین احساسات و تعصب هایی (که در بسیاري از جنبش ها وجود دارند)، نشانه ظهور و توسعه این جنبش ها 
طبقات مردمی به طور کلی و به  هستند و نه علت آن. علت حقیقی نمود و رشد آنها وخیم شدن شرایط زندگی

طور خاص شرایط زندگی طبقه کارگر در هر یک از این کشورها بوده است: وخیم تر شدن شرایط زندگی که پس 
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در هر دو سوي اقیانوس اطلس شمالی رخ داد. و این وخیم تر شدن شرایط که با وقوع رکود بزرگ  1980از دهه 
ن عواقب اعمال گسترده سیاست هاي نولیبرال رخ داد. این سیاست ها به اوج خود رسید، به عنوا 2007در سال 

و به کار گرفته شدند تا طبقات کارگر را تضعیف  جادیکشورها ا نیادر  حاکم برالینول استمدارانیعمدا توسط س
نویسنده از همین  2015سال  -کنند. (به کتاب حمله به دموکراسی و رفاه اجتماعی؛ در انتقاد تفکر غالب اقتصادي 

 رجوع شود.)

شرایط را به خوبی نشان می دهند. درآمد قشر کارگر (درآمد حاصل از کار یعنی دستمزد) از زمان به کار داده ها 
معرفی شدند) در بیشتر کشورهاي هر  1980و اوایل دهه  1970گیري سیاست هاي نو لیبرال (که در اواخر دهه 
اشته، در حالی که درآمد حاصل از سرمایه روندي افزایشی داشته دو سوي اقیانوس اطلس شمالی رو به کاهش گذ

سهم دستمزدها به صورت غرامت کارکنان (واژه اي آماري که اساسا به مجموع  1970است. به ویژه در دهه 
دستمزدهاي ناخالص پیش از مالیات پرداخت شده از سوي کارفرما به کارگر براي کار انجام شده در مدت زمان 

درصد از تولید  72,9، متحده االتیادرصد از تولید ناخالص داخلی  70سبه اطالق می شود) برابر با مورد محا
درصد تولید ناخالص  70,4کشور اتحادي اروپا شناخته شدند،  15ناخالص داخلی کشورهایی که بعدتر تحت عنوان 

درصد از تولید  72,4بریتانیا و  درصد در 74,3درصد در ایتالیا،  72,2درصد در فرانسه،  74,3داخلی آلمان، 
در ایاالت  2012در سال و  افتیکاهش ناخالص داخلی اسپانیا بوده است. این درصدها بعدتر به میزان قابل توجهی 

، در 64,4، در ایتالیا به 68,2، در فرانسه به 65,2، در آلمان به 66,5کشور اتحادیه اروپا به  15، در 63,6متحده به 
درصد از تولید ناخالص داخلی رسید. بدین ترتیب کاهش سطح دستمزدها  58,4و در اسپانیا به  72,7بریتانیا به 

، در فرانسه 5,4، در آلمان 6,9کشور اتحادیه اروپا  15، در 5,5در ایاالت متحده  2012تا  1981در بازه زمانی 
این اعداد و ارقام سطح وسیعی از افزایش  درصد بود. پشت 14,6و در اسپانیا  1,9، در بریتانیا 7,1، در ایتالیا 8,5

نابرابري هاي اجتماعی نهفته است که بخش زیادي از آن به دلیل نابرابري ها و اختالف شدید سطح دستمزدها از 
 مدیر عامل مدیران اجرایی تا کارکنان سطوح میانه و کارگرهاي سطح پایین تر است.

فزانیده در سطح  یآگاههم به یک مساله تبدیل شد که علت آن ی جمع يدر رسانه ها یحت ينابرابرافزایش  نیا
خیابانی از این موضوع بود که افزایش قابی توجه ثروت و درآمد اقلیت ثروتمند با هزینه کاهش شدید رفاه و 
استانداردهاي زندگی بیشتر افراد طبقه هاي مردمی که همچنان اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، به دست 

این مساله نگرانی زیادي در مراکز قدرت سیاسی ایجاد کرد و به دلیل بی ثباتی قابل پیش بینی که  آمده است.
 می توانست در پی داشته باشد، زنگ هشدار را در این مراکز به صدا در آورد. 
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اتفاقی نیست که جنبش هاي پوپولیستی کارگري محور از زمان رکود اقتصادي جهانی به بعد با شدت بیشتري 
مایان شده اند. می توان رشد و توسعه آنها را به سادگی و به عنوان نتیجه افزایش احساسات ضد مهاجرتی یا ملی ن

 گرایی تعصبی و نادیده گرفته شدن وخامت کیفیت زندگی و رفاه طبقات مردمی توضیخ داد.

 وخیم تر شدن شرایط زندگی به عنوان یکی از دالیل ظهور جنبش هاي پوپولیستی

ان ارتباط مستقیم ندارد. مهاجر تیقابل توجه جمع شیبا افزاتی لزوما احساسات ضد مهاجریقت، افزایش در حق
بریتانیا یا فرانسه خیر و با این حال، متحده،  االتیاما در ارخ داده، مهاجرت در سوئد و آلمان  شیافزانمونه،  يبرا

 .بوده است نکسای بایتقرتوسعه جنبش هاي ضد مهاجرتی در همه این کشورها 

هاي  لیو تحل هیاست. تجز ییجنبش هامردمی دلیل اصلی افزایش چنین طبقه  یزندگ طیشدن شراوخیم تر 
ها این مساله را به وضوح نشان می دهد. دستمزدها، شرایط کار، کشوراطالعات مربوط به هر یک از این  قیدق

ي ماریب افت افزایش نیواضح اهاي شاخص ز ا یکیاست. اشتغال و رفاه در هر یک از این کشورها افت داشته 
 شتریمرتبط با استرس) است که در ب يها يماریالکل و ب ایبه مواد مخدر  ادی(اعت »يدیناام يماریب«موسوم به 

 بوده است.ارتباط در  یستیپوپول يجنبش هاگسترش و با در حال وقوع کشورها  نیا

یکی برچسب پوپولیستی خورده و دیگري ها که  جنبش نیا نی(تفاوت ب سمیالسوسیو  سمیپوپول نبی تفاوت
 )جنبش اصلی ضد سازمانی قدن گذشته به شمار می رود

محور  يکارگر ياز جنبش ها ياریکه بسنشان می دهد  ستمیقرن ب یمردم يجنبش ها تیماه لیو تحل هیتجز
را دنبال  يدار هیسرما يبرا ینیگزیبه عنوان جا سمیالیوسهدف معرفی س) تئوريدر دست کم ( یاسیو احزاب س
 اکثر جنبشبر خالف سوسیالیسم، ( .بودهمراه  سمیالیسوس جیترو شنهادپیبا  يدار هیآنها از سرماتقاد انمی کردند. 

سازمانی دارند، اما از فقدان آینده نگري رنج می برند.) سوسیالیسم (دست کم در  ابعاد ضد یفعل یستیپوپول يها
بر  یستیالیسوس دگاهید ،عالوهبه . را دنبال می کردهدف مشترك  کداشت و ی کیوژدئولیانسجام ا کتئوري) ی

جناح انداز  مثال، چشم يبراداشته است و دارد.  ریتاث یمل تیهو رینظ ياز جمله عناصر یاسیس تیابعاد فعال همه
صادي غالب است) چپی هویت ملی با مفهوم ملت از دیدگاه جناح راست (که تحت تاثیر سازمان هاي مالی و اقت

سوسیالیستی آن جامعه اي متشکل از مردم عامی است و رفاه آنها هدف اصلی عملکرد مفهوم در  ملتتفاوت دارد. 
شهروندان  ییمنابع بر اساس توانابراي و درخواست  هاازیمنابع به ن صیکه مستلزم تخصعمومی محسوب می شود 

مسیر طبقه کارگر در زي مهم توانمند سا ياز اجزا یکی یاسیسو  يکار ،یاجتماع. ارتقاء حقوق پرداخت است يبرا
جهان شمول تر هستند و همه حقوق  نیکه ایی شورهاهمان کدر  قای. دقبه شمار می رود سمیالیسوسآن به سمت 

ادامه سرمایه داري زیر سوال رفته است. نمونه این شرایط را می تواند در سوئد و در دهند،  یرا پوشش م تیجمع
مشاهده کرد که اگر اجرایی می شدند، می  1970اط با اصالحات رادولف مایدنر (کارشناس اقتصادي) در دهه ارتب
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تحقق بخشند. افزایش را  دیتولابزار  یجمع تیمالکی یعنی ستیالیاهداف پروژه سوس نیتر از مهم یکتوانستند ی
سم انجامید. سیاست هاي نولیبرال (که جمعی حقوق جهانی به زیر سوال رفتن سرمایه داري و پیشنهاد سوسیالی

سال گذشته از سوي دولت هاي جناح راستی و همچنین توسط دولت هاي سوسیال دموکراتیک  30دست کم در 
شت از طریق اقداماتی همچون کار وجود دا يرویرا که در ن یتیو امن یهمبستگاعمال شده اند) جهان شمولی، 

، را مختل کرده است یاجتماع تیو حما تیکه امن يرو اعمال اصالحات کارگعمومی رفاه بیشتر  يساز یخصوص
این مساله موجب ناامنی نیروهاي کار شده و زمینه را براي ظهور جنبش هاي کارگري ضد مهاجرتی . از بین برده اند

ئد به میزان راست فوق راستی را فراهم آورده است. (افزایش قابل توجه سطح مهاجرت که در کشورهایی مانند سو
بی سابقه اي بود نیز این اتفاق را تسهیل کرد.) عدم امنیت شغلی و دیگر عواقب تدابیر نولیبرال شروط الزم براي 

 ظهور و گسترش جنبش هاي ضد مهاجرتی محسوب می شوند.

 ملی گرایی یراستجناح  ي نسخه

کند. از شاخصه هاي آن می توان به  جناح راستی در جهتی دیگر حرکت می) یمل تی(دفاع از هو ییگرا یملاما 
ی طبقات دگاهی) و دیقومبرتري  اینژادپرستانه (گرایش آن به مذهب، دولت مرکزیت گرا یا دیکتاتوري، انحصاري، 

یک سوسیالیسم خود را  سمیکند. در واقع، ناز ینافع طبقات حاکم مشخص مر مبناي مرا ب یمنافع ملاشاره کرد که 
به کلی از بین را  يکاریباتخاذ کرد که کامل را زایی اشتغال  يها استیسابیري همچون تدکرد و می  فیتعرملی 
 سمیالسوسی و سمیکردن کمونو نابود متوقف براي آن  ياز استراتژ یبخش قایدق یشنهاداتیپ نیچنپیشبرد اما برد. 
در  يو اقتصاد یمال دهايسوي نهااز در حقیقت ) سمیفاش نی(و همچن سمیاز ناز یمردم تیحما ،رو نی. از ابود

 دیداران را از تهد هیو سرما يدار هیسرما سمفاشیو  سمی. نازندوجود آمده بدر آن جنبش ها  نیبود که ا ییکشورها
یکی از مثال هاي مشهود در این زمینه به  ایاسپانمورد . هدف، همین بود. ندنجات داد سمکمونیو  سمیالیسوس

 هیسرکوبگر عل ينهادها نیتر بزرگاز  سایکلو  ) فاالنگهستی(حزب فاشانکو شمار می رود. در دوران رژیم فر
جدید  ياز جنبش ها یو مال ياقتصاده شمار می روفتند. اکنون هم که البی گري هاي ب سمیالسوسیو  سمیکمون
مشابهی ، به نظر می رسد اتفاقات کنند یم تی) حماایمتحده و اسپان االتیکشورها (مانند ا یدر برخ ستیپوپول

 در جریان است. 

 یاد کردن از توسعه و گسترش نو لیبرالیسم به عنوان دلیل توسعه پوپولیسم بود شکست بزرگ جناح چپ

ه نه ببه راست افراطی راي می دهند و طبقه کارگر  يبخش هاچرا که در مواجهه با این واقعیت باید پرسید 
از احزاب  یکه بخش بزرگ ییاز آنجاشته اند؟ دا شهیرگر ردر طبقات کا یکه به طور سنت جناح چپی احزاباکثریت 

 يها استیاصالحات بازار کار، س يها استیاز جمله س برالینول يها استیدر اعمال س زین یحاکم جناح چپ
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 نیبه ادادن پاسخ  کرده نقش داشته اند، لیرا تسه يساز یکه جهان ییها استیکاهش رفاه و س ،ياقتصاد اضتیر
 . ان استآس اریسوال بس

در تغییر و تحوالتی که به آنها آسیب رسانده مقصر می دانند و از احزاب را  نی) ای(به درستطبقات مردمی  نیا
احزاب از سوي  سمیبرالینول رشیگسترده از دست داده اند. پذمردمی را در سطح  تیچپ حماجناح احزاب این رو، 

 يهاجنبش توسعه عامل مهم در یک  یشمال س اطلسسوي اقیانودموکرات در هر دو  الیسوس ای ستیالیسوس
 .بوده است یستیپوپول

ی این ستیآنها توسط احزاب پوپول ینیگزیو جا یچپجناح  یاحزاب سنتاز  یو انتخابات یمردم يها تیکاهش حما
و  يدیناام نیدارند ا یچپ ظهور کرده اند و سعجناح در داخل  يدیجد یاسیس يچرا جنبش هامساله را که 

(منطقی و قابل پیش بینی) طبقه کارگر را که عمدتا توسط راست افراطی مورد هدایت قرار گرفته در مسیري  خشم
خاص هدایت کنند، توضیح می دهد. برنی سندرز در ایاالت متحده، جرمی کوربین در بریتانیا، جنبش جدید جناح 

اسپانیا همگی نمونه هایی از همین مساله چپی در آلمان، مالنشون در فرانسه و پودموز و زیر شاخه هاي آن در 
هستند. در حقیقت، برخی جنبه هاي این جنبش هاي ضد سازمانی جدید که سعی دارند از خشم عمومی استفاده 
کنند، وراي اختالفات سنتی راست و چپ بوده است: براي نمونه، دولت ترامپ پیشنهادهایی را ارئه کرده که تکرار 

از جناح چپ بوده است و از نمونه آنها می توان به خروج از توافقنامه همکاري دو سوي پیشنهادهاي برنی سندرز 
 اقیانوس آرام یا مذاکره مجدد بر سر پیمان تجارت آزاد آمریکاي شمالی (نفتا) اشاره کرد.

نبش ج نیا فیتعرمی کند،  )یکیبلژ یاسیپرداز س هیشانتال موف (نظربا توجه به این شرایط، برخالف کاري که 
به  سمیپوپولدیدگاه که  ستیبه گفتن ن يازیاشتباه بزرگ است. ن یک ستیعنوان پوپول تحتچپ جناح  يها

معتبر است، اما صرفا در برخی زمینه ها، چراکه مردم طبقات اجتماعی، جنسیت، » نخبگان بامردم مقابله «عنوان 
تی کشیدن آنها چالش بزرگی براي چنین نژاد و ملیت هاي با منافع متفاوت دارند. یافتن عناصر مشترك سخ

جنبش هایی است: اینکه یک هدف مشترك را شناسایی کنند. صرف ضد سازمانی بودن کافی نیست. مساله اصلی 
هدف درگیري است و همین مساله ماهیت جنبش را تعریف می کند. در غیر اینصورت همانطور که در ارتباط با 

ه همه این جنبش ها به یک چشم نگریسته می شود. براي تغییر و تحول در پوپولیسم جناح راست اتفاق افتاد، ب
جوامع سرمایه داري کنونی به چنین وحدتی (با یک هدف مشترك متمایز کننده) نیاز است. همه این جنبش هاي 
جدید چپ از چپ (اساسا در جنبش هاي کارگري) بر آمده و در آن ریشه دارند و احزاب پوپولیستی و جنبش 

ي راست افراطی نیستند. پوپولیست خواندن آنها تالشی براي نسبت دادنشان به تشکیالت جناح راست است. ها
در دیدگاه جناح راستی از نمونه هاي پایگاه اجتماعی، اهداف، مباحثات و فرهنگ آنها در جناح » مردم«درك از 

 چپ متفاوت است.
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 یمیبا قد دیدجنمونه  بیبه ترک ازی: نسمیبزرگ پوپول يها تیمحدود

نخبگان)  هیمردم عل ای(قرار دارند در برابر آنهایی که در قدرت هستند  نییپاسطوح که در  یدفاع از کسان ياستراتژ
به این مساله  شدپیشتر گفته همانطور که چراکه  است یناکافاما الزم است،  یکیو تاکت یاز نظر انتخابات اگرچه

ی با عناصر مشترک تیمختلف جمع يها بخشکه  ستین یشک رند. هیچنمی پردازد که مردم منافع متفاوتی دا
هم باید مساله چپ جناح حال،  نیبا امشترك سرمایه گذاري شود. نکات  نیاروي الزم است که یکدیگر دارند و 

کاهش حقوق گوناگونی تجارب زندگی مردم را که از تفاوت هاي بین آنها ناشی می شود، مد نظر قرار دهد. 
 گذارد، یم ریتاثاین حقوق بر طیف وسیعی از جمعیت است: کاهش  همین مساله از ينمونه ا يو کارگر یاجتماع

می گیرند. از این  بحران قرار ریتحت تاث شتریبدر قیاس با مردان زنان  اما تاثیرگذاري آن بر همگان یکسان نیست؛
در  ینژاد و طبقه اجتماع ت،ینند جنسما یلیتحلدسته بندي هاي مهم است که وجود  یاسیس يدر استراتژرو، 

کشورها در هر دو طرف  بیشتردر برخوردار است،  يادیز اریبس تیاز اهمکه  ریدسته اخ نیاگرفته شوند. نظر 
: می شوند يطبقه بنداصلی سه دسته  درکشورها و در بیشتر آنها جمعیت فراموش شده  یشمالاقیانوس اطلس 

هیچ کجاي این دسته بندي نیست انگاري که ناپدید یا به  در کارگر ر و طبقهقشر فق و، طبقه متوسط طبقه غنی
طبقه  نیکه چنند نشان داده امحور کارگر سازمانی ضد  يها حال، جنبش نای طبقه متوسط تبدیل شده است. با

 از شرایط به ستوه آمده است.وجود دارد و احتماعی همچنان 

دسته بندي ) شمار آنها هم زیاد بوده(که  یکرار اشتباهات چپ سنتتجناح چپ باید بدون است که  ییجا نیو ا
هاي تحلیلی را همچون طبقه اجتماعی که امروز به دست فراموشی سپرده یا ناپدید شده اند، باز یابد چراکه 

 کهگسترده اي  اریبس يفضا قت،یدر حقبندي ها هنوز از ارزش برخوردارند. دسته واقعیت نشان می دهد که این 
احزاب ، با داشتن نهادهاي نماینده از جمله )یعالتحصیالت با  يافرادطبقه بندي شده (» متوسط طبقه«حت ت

از جمله  یمیبا قد دیرو، اتحاد جد نیکنند. از ا لیرا تسه سمیبرالیخود به نول لیتوانستند تبدی چپجناح  یاسیس
به معناي از دور خارج شده نیست. براي  یمیاست. قد يضرور دیاحزاب جدقدیمی براي از احزاب  یاتحاد با برخ

نمونه، علم هم اصول بنیادي قدیمی دارد که هنوز به روز هستند. قانون جاذبه بسیار قدیمی است، اما همچنان 
ر آنچه که بکاربرد دارد و آزمودن آن هم بسیار ساده است: از طبقه چهارم بپرید و ببینید چه اتفاقی رخ می دهد! 

 یطبقات اجتماعباره گفتمان دره و تصور کرده که دیاست که از طبقه چهارم پر نیاآمده  یکراسدمو الیسوسسر 
اتی چه اتفاقدر طول تاریخ داند که  یم یمیقدبود و به دلیل همین تصور سقوط کرده است. نخواهد پاسخگو  گرید

قدرت بندي هاي  يدسته ها فراموش کردننادیده گرفتن آن یک اشتباه محض است. . رخ داده و ریشه ما کجاست
 است.جاذبه انکار قانون همانند  سمیالیسوسنیاز به  ای یمانند طبقه اجتماع

  منبع: کانتر پانچ
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 در حاشیه انتخابات پارلمان اروپا

 در جستجوي دستورالعمل براي مقابله با پوپولیسم راست افراطی
 

است  (خبرنگار و تحلیلگر مستقر در برلین نویسنده: پال هاکنوس
و  جیادآوري برلین: داستانی درباره هر«جدیدترین کتاب او تحت عنوان 

 منتشر شده است.)» مرج، موسیقی، دیوار و تولید برلین جدید

نقاط مشترك زیادي با رلند، پرتغال و مالت شاید به نظر برسد که ای
گروهی هستند که در سال هاي اخیر آنها عضو  یکدیگر ندارند، اما همه

این کشورها و چند کشور کوچک دیگر ایسلند، موناکو، لیختنشتاین  است.روز کوچک تر شده روز به 
و آندورا تنها کشورهاي اتحادیه اروپا هستند که هنوز با هجوم احزاب راست افراطی به پارلمان هاي 
 خود مواجه نشده اند و به نظر هم نمی رسد که در هیچ یک از این کشورها مردم به راي دادن به

 راست هاي افراطی در انتخابات پارلمانی اروپایی تمایلی داشته باشند.

اروپا در سراسر قاره  بایتقریانه و جنون آمیز اقتدارگرالحن و بیانی اغلب با ملی گرایی که در حالی 
ظهور یافته، این گروه کوچک کشورهاي اروپایی می تواند به دیگر کشورهاي منطقه درباره چگونگی 

در برابر ملی گرایی بدهند. اما اینکه این درس ها قابل تعمیم به دیگر کشورها و به ایستادگی 
 کارگیري در شرایط کنونی باشند، مساله پیچیده تري است.

اولین نقطه تشابه میان ایرلند، پرتغال و مالیت این است که شهروندان آنها به طور کلی از سیستم 
نها به اتحادیه اروپا هم باالتر از حد میانگین کلی در هاي کشورهاي خود راضی هستند. اعتماد آ

درصد اعتقاد به اینکه کشورهایشان از عضویت در  91و  93منطقه است. مالت و ایرلند به ترتیب با 
اتحادیه اروپا سود می برند، در کل منطقه بیشترین اعتماد را به بلوك اروپایی دارند. پرتغال هم با 

کشور عضو رتبه هفتم را دارد. نیکالس وایت تحلیلگر سیاسی  28دیه در کل درصد اعتماد به اتحا 78
به این مساله اشاره کرده که گروه کشورهاي » آپکو ورد واید«مستقر در بروکسل شرکت مشاوره 

عاري از راست افراطی از کشورهاي نسبتا کوچکی تشکیل شده که عمدتا در آنها سیاست گذاري 
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اند به آن نوع بیگانه سازي ناشی از سیاست گذاري ها در سیستم هاي داخلی معموال نمی تو
 کشورهاي بزرگ تر بینجامد.

به میزان قابل توجهی پیشرفت داشته که سبب سال گذشته  40 ای 30 در زیو جوامع آنها ن هااقتصاد
همه «می شود آنها از نظر اقتصادي از برخی از نزدیک ترین همسایگانشان جلوتر باشند. وایت گفت: 

و بیشتر آنها هم در » آنها از اینکه از همسایگانشان سود بیشتري از جهانی سازي برده اند، آگاهند.
گزارش هاي سازمان ملل متحد درباره سطح خوشحالی جهانی که کشورها را بر مبناي رفاه، سرانه 

نبود طبقه و سخاوت  ،یاجتماع يآزادتولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، انتظار زندگی سالم، 
را در این طبقه بندي جهانی  22و مالت رتبه  16بندي می کند، رتبه هاي باالیی دارند. ایرلند رتبه 

آن در سال  77در رده چندان باالیی نیست، اما در قیاس با رتبه  66دارد و اگرچه پرتغال با رتبه 
 گذشته پیشرفت چشمگیري داشته است.

نیاز دارد. به صورت جداگانه از آنها  کیهر  یبررس بهکشورها  نیا یاسیدرك ثبات سنهایتا اینکه 
تنها در این صورت است که شرایط خاص و تاریخی که سبب موفقیت آنها شده، آشکار می شوند و 

 البته تا اندازه اي معلوم می شود که تکرار آنها در دیگر کشورها چندان ساده نیست.

تحت  1974تا  1926در سال هاي سابق که  يمارقدرت استع کپرتغال به عنوان ی: پرتغال
گزینه محتمل براي تبدیل  کبه نظر ی، جمعیت نفر ونیلیم 10ی بود و کشوري با نظام يکتاتورید

طور نیست. راست هاي افراطی  نیاما الیبرال می آید.  ریغ يها يدئولوژیاشدن به فضایی پر از 
در انتخابات فعالیت می کنند،  2000در سال  کنونی پرتغال که در حزب بازسازي ملی تاسیس شده

سالگرد  در لیآور 25روز لیسبون در . در نتوانستند حمایتی به دست آورند 2015سال سراسري 
ها  ابانیخاز همه گروه هاي سنی و اجتماعی در معترضان افراطی  راستجناح  يکتاتورید یسرنگون

ضیح این مساله این است که پرتغال از زمان یک دلیل براي تو» !هرگز سم،یفاش«زدند: می  ادیفر
در بیشتر دوره هاي زمانی شاهد رونق اقتصادي بوده و  1986پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 

وضعیت رفاه اجتماعی خوبی داشته و این شرایط بعد از روي کار آمدن سوسیالیست ها پس از انقالب 
ست. اگرچه پس از بحران بدهی پیش آمده پس هم همچنان ادامه یافته ا 1975و  1974سال هاي 

پرتغال شاهد اعمال تدابیر ریاضتی از سوي اتحادیه اروپا، بانک مرکزي  2008از بحران مالی سال 
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اعالم کردند که به اندازه کافی  2015اروپا و صندوق بین المللی پول بود، اما سوسیالیست ها سال 
درصد افزایش  20بیر را لغو کردند و حداقل دستمزدها را تحمل کرده اند و بعد از آن بسیاري از تدا

ي متحد به ویژه در میان جوانان پرتغالی اروپادیگر کشورهاي قاره سبز، ایده و تفکر خالف  بردادند. 
 نیاروپا در سخت تر هیاتحاد تیمحبوبکه به شرکت در مسائل سیاسی تمایل دارند، محبوب است. 

فزایش یافت. در رابطه با مهاجرت هم ا ياقتصاد با رونقاما اهش، ی به شدت کبحران مال يسال ها
 پیآنگوال و ک ل،یزبان مانند برز یپرتغال يکشورهااین کشور صرفا میزبان شمار اندکی از مهاجران از 

نژادپرست ه شدت جامعه ب کیپرتغال «ی می گوید: اسیسعلوم انشمند داست. پدرو باراتا بوده ورد 
به  »به پرتغال بیشتر مختص افراد سفید پوست و تحصیلکرده بوده است.مهاجرت  ، با این حال،است
بزرگی هم از سوي  یستیحمله ترور چیهاندك است و  کیکشور کاتولاین مسلمانان در شمار  ،عالوه
یان افراطی صورت نگرفته است و این مساله درباره دیگر اعضاي این گروه کوچک از گرا اسالم

هم صدق می کند. شاید مهمترین مساله این باشد که هیچ حزبی در پرتغال کشورهاي اروپایی 
همچون احزاب آلترناتیوي براي آلمان یا حزب اتحاد سوسیال مسیحی یا همان خواهر باواریایی 

 چپجناح احزاب حزب دموکرات هاي مسیحی آنگال مرکل موضعی ضد مهاجرتی اتخاذ نمی کند. 
موضع می گیرند اروپا  هیاتحادکه بیشتر از همه در برابر  لوك چپپرتغال و ب ستیمانند حزب کمون

 تی و نه از روي نژادپرستی جنون آمیز، واکنش نشان می دهند. سیچپ پوپولهم از دیدگاه 

هزار نفر جمعیت دارد و در پی مواردي همچون رد  460این جزیره مدیترانه اي حدود مالت: 
اي اتحادیه اروپا شهرت خوبی در میان دیگر اعضاي بلوك مهاجرت، بهشت مالیاتی و فروش روادیده

دو رقیب مالت . در استنگذاشته  پارلمان مالت اي پا به یحزب راست افراطتاکنون هیچ اما ندارد. 
براي به دست آوردن را پوپولیستی رقابت می کنند. یکی از آنها جنبش پاتریوجوتی مالتین یک 

ست و پیش قراول آن هم کسی است که آدلف هیتلر را مورد اسالم هراس و محافظه کار فرهنگی ا
انتخابات پارلمان تمجید قرار می دهد. بهترین نتیجه اي که این حزب تاکنون در انتخابات گرفته در 

ه است. دلیلش این است که جمعیت به دست آورد يرا 6،761ه که تنها بود 2014در سال  وپاار
قوانین راي دهی در مالت به شدت تابع  است.خیلی کمتر  یاسینظام سمالت از حالت طبیعی یک 

حفظ ماهیت دو حزبی کنونی آن است. آندره پی. دباتیستا دانشمند علوم سیاسی مالتی در توضیح 
انتخابات یک مبارزه بر سر تفکر نیست و بیشتر مساله منابع مطرح است. «این مساله می گوید: 
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» است. زیهمه چ يوفادارو احزاب در هم تنیده است.  ثروت فردي اشخاص با ثروت سیاستمداران
میانه این ماهیت دو راست ملی گراي حزب چپ میانه و حزب کارگر یعنی  یاسیساصلی دو حزب 

از سوي یک  چالش هاحزبی را از طریق امپراطوري هاي گسترده رسانه اي خود تبلیغ می کنند. 
شود که البته همین مساله می تواند به دلیلی  حزب سوم به ندرت می تواند به تغییر شرایط منجر

براي راي دهندگان وحشت زده تبدیل شود تا براي اعتراض به نظام موجود به راست هاي افراطی 
 راي دهند.

به ظهور و محبوبیت راست هاي افراطی در دیگر نقاط اروپا منجر شده که  یطی: با توجه به شرارلندیا
 یانتخابات ستمیس کی جادیو ا یفرهنگ ياختالف درآمد، شکاف ها شیمهاجرت، افزا شیافزا از جمله

ایرلند هم باید شاهد ظهور چنین جنبشی می بود؛ اما نیست. نه تنها شاهد تازه واردان کوچک،  يبرا
استقبال مهاجرت رویکرد راست افراطی به این شکل نیست، بلکه همه احزاب جریان اصلی آشکارا از 

 مهاجرت یسابقه طوالن که معتقد است نیدانشگاه دوبل یاسیدانشمند علوم س می کنند. ایین اومالی
عامل اصلی این نوع ملی گرایی و حمایت از مهاجرت در ایرلند شده  ياستعمارو مخالفت با رویکرد 

است. این کشور سابقه اي طوالنی از درگیري علیه تبعیض نژادي ایرلندي ها در داخل و در برابر 
روي درهاي میخانه ها در بریتانیا و در ایرلند  ينشانه هاهنوز هم ها  يرلندی(ار دارد. بریتانیاي کبی

ورود سگ ها، سیاه پوستان و ایرلندي ها «شمالی را به یاد دارند که روي آنها نوشته شده بود: 
ت داستانی که ایرلندي ها درباره ملی گرایی خود می گویند، حکای«اومالی در ادامه گفت: » ممنوع!

ملی گرایی مردي کوچک در زمانی است که به شدت تحت فشار بوده. هیچ تاریخچه اي براي تاسف 
ي گرا یحزب ملخوردن درباره آن و تالش براي بازگشت به آن وجود ندارد. حتی قدرتمندترین 

یی چپ گرادارد، نوعی  یستیو پوپول یانهاقتدارگرااست و گرایشات  نییف نیسایرلند هم که حزب 
در ذات خود دارد. اومالی در این باره می گوید سین فین از طریق اظهارات علیه سیستم، فعالیت هم 

گرایی اجتماعی و ادعاهایش درباره انتقام گیري می تواند حمایت پوپولیست ها را به دست آورد، اما 
برسد. پیتر خیلی سریع به پایان ممکن است  رلندیا یگناه یباین  وجود نیا بااز طریق تعصب خیر. 

کیسی که یک تاجر است در انتخابات ریاست جمهوري سال گذشته تنها دو درصد حمایت کسب 
کرد و این حمایت تنها زمانی افزایش یافت که او شروع به مطرح کردن مسائلی درباره مسافران 

کنون ایرلندي که در دیگر جاها رومی یا کولی خوانده می شوند، کرد. این نامزد ریاست جمهوري ا
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درصدي در رتبه دوم محبوبیت پس از مایکل دي. هیگینز رئیس جمهوري فعلی  23با حمایتی 
ایرلند قرار گرفته است. حضور کیسی در انتخابات بعدي به عنوان یک نامزد مستقل که تا اندازه اي 

محدود را می شوند  رلندیوارد ا ی کهمهاجران به اروپا شک و تردید دارد و می گوید دولت باشد شمار
یی در مناطق شمالی و غربی میانی یک فرصت براي به دست پارلمان اروپاکنونی کند، در انتخاب 

 آوردن کرسی دارد.

 منبع: فارن پالسی
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 جهان در گیر و دار پوپولیسم، سرمایه داري و جنگ هاي تجاري
 

 نویسنده: کنت راپوزا

ي فرانسه و حامیان برگزیت در بریتانیا همچنان به تهدید زدها قهیل. جکند یرا نابود م زیهمه چدارد  سمیپوپول
یکپارچگی اروپا ادامه می دهند. اما کمی گرایش به پوپولیسم چندان غیر قابل تحمل نیست؛ جنگ تجاري رئیس 
جمهوري دونالد ترامپ بدتر از آن است. قیمت گذاري ها درست نیست و شرکت ها هیچ پیش بینی دقیقی از 

چیزي تا پایان اقتصادي جهانی نمانده است. اما حتی این هم غیر قابل تحمل نیست چراکه صندوق آینده ندارند. 
» بارکلیز«درصد افزایش داده و شرکت خدمات مالی  6,3بین المللی پول همین اواخر نرخ رشد اقتصادي چین را به 

با دو مورد باال، سرمایه داري بدتر هم پیش بینی از نرخ رشد جهانی را باال برده است. به نظر می رسد در قیاس 
است و در نهایت، جهان را به جهنم تبدیل می سازد. درست همانطور که ري دالیو رئیس صندوق سرمایه گفته، 

 را خواهد گرفت. جهان غرب(پوپولیستی) سراسر  یمردم يها امیقمی انجامد. » انقالب«شکاف ثروت نهایتا به یک 

 ینابسامانونزوئال سوسیالیستی است و اگرچه سوسیالیسم در این کشور تحت تاثیر  سوسیالیسم هم جواب نمی دهد.
گرفته و حقیقتا این کشور را نابود کرده، بیشتر به مثبه کمونیسم سبک کوبایی است و هیچ قرار  یتیکفا یو ب

چگوارا می پوشند جایی در جهان توسعه یافته ندارد. تنها پوپولیست هاي جناح چپی که تی شرت هایی با تصویر 
 می توانند حامی چنین سوسیالیسمی باشند و تعداد آنها هم زیاد نیست.

که تظاهرکنندگان در  1990اما شاید یک سرمایه داري لطیف تر در راه باشد. اما مشکل اینجاست که از دهه 
اعتراض  -ه داري جهانیدو نماد سرمای -سیاتل به خیابان ها ریختند تا به صندوق بین المللی پول و بانک جهانی

سبب می شود سرمایه داري از این که  لیدل تنهاکنند، مدام از یک سرمایه داري میانه رو تر سخن گفته می شود. 
نوع بد و بی معنی باشد، این است که مردم وحشت خود را که به آن دامن زده شده، به صندوق هاي راي می برند 

 هم براي بررسی مساله نمی ماند.که اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، جایی 

ي اقتصاد /ی اسیس تیسه روا يتجار يها ها و جنگ عرفهیعنی تآن  یعوارض جانب بیمار و يدار هیسرما سم،یپوپول
 امروز ایاالت متحده و اروپا هستند.

لطفا «یستی سیاست پوپول) و ظهور سازي یانتقاد از جهان ی(به معن يدار هیسرما بارهداند که انتقاد در یم ویدال
یکدیگر داده اند. اگر سرمایه داري مردم را ناامید نمی کرد و به آنها نمی دست به دست  »دیاز من محافظت کن

گفت که یا کد نویسی یاد بگیرند یا خود را سرگرم کاري کنند و با شرایط کنار بیایند، آنگاه دیگر فشاهاي 
 پوپولیستی هم پیش می آمد.
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مهاجرت و ثروتمندان و نخبگان عمدتا فاسد در بروکسل که مدام به کشورها می گویند بدون خشم پوپولیستی از 
چه کارهایی انجام دهند یا ندهند، برگزیتی وجود نداشت. اگر سرمایه داري به معناي بازار آزاد است و اگر 

خواهند به یک دموکراسی به معناي آزادي فردي است، آنگاه یک سري بوروکرات غیرمنتخب چه حقی دارند که ب
 کشور و مردم آن دستور دهند؟ جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا درست از همین تفکر آغاز شد.

دالر  ونیلیم ک. اگر کسی یاستساده  اریبسهم که  يدار هیشکاف ثروت به عنوان نقطه ضعف در سرماتوضیح 
درصد  40 بایتقرخواهد داشت که ر درآمد هزار دال 20 نهدرصدي، ساال 2داشته باشد، با نرخ سود اندك  در بانک

مشترك صندوق یک در هزار دالر  10 در آالبامافردي  ایالت آالباماي آمریکا باالتر است؛ اگر در درآمدمتوسط از 
برابر کمتر از  20درصدي به آن تعلق بگیرد، آنگاه ثروت آن فرد هزار دالر یا حدود  10داشته باشد که سودي 

رقمی  6افزایش یافته است. براي آنهایی که پس انداز زیاد یا حساب سرمایه گذاري یا درآمد ثروت فرد میلیونر 
ندارند، هیچ راهی براي رسیدن به میلیونرها وجود ندارد. پیشنهاد سیاست گذاران چیست؟ اینکه چنین مشکلی 

اتور میلیونر دموکرات از را فراموش کنید و یک کتاب پرفروش بخرید و سرگرم خواندن آن شوید. برنی سندرز سن
 ایالت ورمونت اینطور صالح می بیند.

اما تنها راه جبران شکاف موجود در ثروت این است که ثروتمندان مالیات بیشتري براي داریی هاي خود بپردازند. 
د می میلیون دالر خو 50درصدي براي دارایی هاي بیش از  2الیزابت وارن سناتور ایالت ماساچوست تنها مالیاتی 

پردازد و این کامال قابل قبول به نظر می رسد چراکه افراد را از تاسیس شرکت هاي صوري در ایالت دالوِر یا لندن 
که نرخ مالیات در آنها پایین است، باز می دارد. درآمد برخی مدیران عامل هم به شدت باالتر از مدیران سطح 

میلیون دالري امضا کرده که به  330یس بال قراردادي متوسط و کارکنان دفتري است. بریس هارپر بازیکن ب
 4نفره است که هر یک حدود  40برابر درآمد تیم  5میلیون دالري در سال است و این مبلغ  25معناي درآمدي 

 میلیون دالر در سال درآمد دارند. 

روي کار آمدن ترامپ از زمان بازار آزاد  يدار هیسرما هیعلها و کاهش نرخ بیکاري، اتهامات درآمد شیافزابه رغم 
به شدت افزایش یافته و به نظر می رسد در بسیاري از این موارد، اتهامات صرفا واکنشی به ترامپ هستند. به دلیل 

 فضاي سیاسی اینچنینی است که جهان درهم و آشفته شده است.

د بر سر هیچ مساله اي به توافق برسد. اکنون برگزیت تا ماه اکتبر به تعویق افتاده چون پارلمان بریتانیا نمی توان
در اروپا، ظهور پوپولیسم به سیاست گذاري هاي متناقض دامن زده و فضا را براي توجه به دیدگاه هاي افراطی 

 راست و چپ مهیا ساخته است.

کسب و براي  یطرات جهاناخم نیاز بزرگتر یبرخدرباره ساالنه خود  یابیارز» اِیان«مخاطرات سیاسی  شرکت
کشور اروپایی  33یی در صدر این فهرست قرار دارد. در حالی که اروپا سمیظهور پوپولها را منتشر کرده است. کار
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از  يدرصد 22 یسهمپوپولیست بر احزاب براي انتخابات پارلمانی ماه آینده آماده می شوند، به نظر می رسد که 
؛ اما اکنون در دولت نداشت ستیپوپول استمداریسک حتی ی ایاسپان 2014تا  2012 يسال هاآراء سلطه دارند. در 

سیاست هاي پوپولیستی را در بهبود شرایط اقتصادي موثر می دانند. دلیل  ایهستند  ستیپوپولآنها درصد  21
مهاجران را  2015آلمان که از  یحتعمده این اتفاق هم اشتباهات دولت ها در رسیدگی به بحران مهاجرت است. 

رفت و به دیگر اعضاي اتحادیه اروپا گفت که همین کار را انجام دهند، اکنون با افزایش حضور با آغوش باز پذی
 درصد، مواجه شده است. 13به  5پوپولیستی در پارلمان خود از 

 االتیاست. ا را تقویت کرده يتجار يرساندن به رقبا بیآس يبرا یاسیس زهیانگبا چشم انداز اقدامات  سمیپوپول
علیه یکدیگر هستند و شرکت ها چاره اي جز  دیجددر حال تهدید به اعمال تعرفه هاي  اروپا هیدمتحده و اتحا

بازنگري در زنجیره تامین جهانی خود ندارند. این احتمال وجود دارد که ایاالت متحده و چین باالخره یک توافق 
تعرفه هاي کنونی به ارزش ملی  تجاري امضا کنند که از اعمال تعرفه هاي جدید جلوگیري کند، اما بعید است

 میلیارد دالر، لغو شوند. 250

ی از بحران وام ده یناشجهانی رکود داشته است. درصد رشد  20 بایسال گذشته تقر 10 دراقتصاد ایاالت متحده 
ر داخیرا  مونایمتحده را به نصف کاهش داد. د االتیابانک هاي لیمان برادرز و بر استرنز نرخ رشد  یورشکستگو 

درصد نرخ  20«می رسیده است: درصد  40 به دیباسال گذشته  10نوشته نرخ رشد آمریکا در سهامداران به نامه 
تریلیون دالري تولید ناخالص داخلی است که به طور قطه می توانسته به افزایش  4رشد بیشتر به معناي افزایش 

 »ازیم.بیشتر دستمزدها منجر شود و به ما کمک کند تا کشور بهتري بس

 يو بهره ور يچرا رشد اقتصاداما سوال هاي کلیدي جدیدي به وجود می آیند که پاسخی براي آنها وجود ندارد: 
یکی از توضیحات رایج شده است؟ تشدید  گرید يزهایچ یلیدرآمد و خدر  ياست؟ و چرا نابرابرمانده  زیناچ اریبس

شنیده ام که تقصیر بر گردن طمع سازمانی، «ن نوشته: است. دایمو» کسادي سکوالر«در پاسخ به این سوال ها، 
تجارت و فقدان  ایمهاجرت  د،یجد يها ياز فناور یشغلفرصت هاي  ییجاه ب شرکت ها، جا تیریمددر ضعف 
 هیو سرما يدار هیاست که سرما نیمشترك اتصورات از  گرید یکانداخته شده است. ی يبهره ورافزایش  يفناور
 »خیلی با مساله اصلی فاصله دارند.استدالل ها  نیاز ا یبعض کنم یرده اند. فکر مآزاد شکست خو يگذار

یکی از این موارد قلمداد کردن شکاف ثروت به عنوان معیاري براي سنجش نقص هاي سرمایه داري است. اگر 
ت. اگر آمریکایی دستمزدها زیادي افزایش یابند، فدرال رزرو براي آنها سقف تعیین می کند. ظاهرا سیاست این اس

ها با درآمد متوسط نمی توانند پس انداز کنند، آنگاه فاصله آنها با ثروتمندانی که در حال خرید دومین خانه، سهام 
و اوراق قرضه هستند تنها در شرایطی کاهش خواهد یافت که کنگره براي درآمدهاي آنها از طریق مالیات سقف 

مجددا توزیع شود و شاید براي ارتقاء بیمه سالمت یا کمک هزینه تحصیل  تعیین کند. مردم امیدوارند این پول ها
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در دانشگاه هاي دولتی هزینه گردد. همه اینها احتماال مورد استقبال قرار می گیرد و سرمایه داري را هم نمی 
 کشد.

ي یا ترامپ ملقب اما مساله این است که چه کسی منتظر اجراي آنها خواهد ماند؟ مشکل پوپولیسم یا سرمایه دار
تنها تا روز انتخابات » اراده سیاسی«نیست. صنعت سیاست مشکل دارد. صنعتی که در آن » مرد تعرفه اي«به 

دوام می آورد و اندکی پس از آن ناپدید می شود یا از سوي مخالفان مورد حمله قرار می گیرد، کاري از پیش 
سال آینده همچنان  10اي سرمایه داري و پتانسیل انقالب در نخواهد برد و این چنین است که انتقادها از نقص ه

 شنیده خواهند شد. علت این است که هیچ کاري براي درمان دالیل اصلی مشکل انجام نمی شود.

 منبع: فوربز
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 باشد؟راه حل می تواند  سمیچپ پوپول
 

(محقق در دانشگاه لیبر  وآرتور بوریل(دانشجوي دکترا در دانشگاه کمبریج) و  نویسندگان: آنتون یاگر
 دبروکسلز)

بریتانیا  انیدفاع از اعتصاب معدنچانگلیسی در سبک راك آهننگی را در آهنگساز  تیارابرت و 1984سال  در
در  تنقطه اوج آن عضویقرار گرفت که  یعموم ییافراط گرانوعی  ریتحت تاث 1970و در اواخر دهه  منتشر کرد
نوعی افراط  بود.ي برجسته کارگر هاي هیمقدم اتحاد وطظاهر شدن در خطو  ریکب يایتانیبر ستیحزب کمون

ویات اتهام  آهنگنیز قابل مشاهده بود.  منتشر شد يالدیم 1984آهنگی او که در سال  4گرایی مشابه در آلبوم 
جمالت زنی شدید علیه تاچریسم به همراه یک سري انتقادا از تفکرات جناح چپ در آن زمان بود. آهنگ با این 

 آغاز می شود:

 ه ایمطبقه کارگر مرده است، ما اکنون همه مصرف کنند ندیگو یم آنها

 میهستعادي اکنون مردم همه ما  م،یکرده ا شرفتیما پ ندیگو یم آنها

 داریم دیجد ریبه تصاو ازینخود  کمک به رشد جنبش يما برا ندیگو یم آنها

 میدانست یکه ما نمانگار  گسترده تر است،سیار ب یکه زندگ ندیگو یم آنها

و  »مردم«، »مصرف کنندگان«مانند  يدیروشن بود. کلمات کل یبه اندازه کاف تیوا تیااوه و شکشک اهداف
اشاره مشهودي به خواسته هاي حزب کارگر براي تغییر الگوي آن به صورت یک ائتالف گسترده تر  »ریتصاو«
یسم، بودند. پس از آنکه ائتالف اولین پیروزي انتخاباتی خود با قابلیت شکست دادن گروه حامیان تاچر» مردمی«

به دست آورد، چهره هایی همچون نیل کیناك و پیتر ماندلسون از امیدواري به این مساله سخن  1979را در سال 
گفتند که طرفداران حزب کارگر در حال تغییر جهت به سمت طبقه پر جمعیت تر متوسط هستند و بیشتر براي 

 حال و هواي پوپولیستی کامال در فضا مشهود بود.». کارگر«تالش می کنند تا قشر » افراد عامی«ایت جلب حم

مارکسیسم «دانست. اثر هال در  كانیک نیجانش نیتری را احتماال می توان زیرك پرداز فرهنگ هیهال نظر استوارت
تاچري » اقتدارگرایی«در برابر » کیدموکرات سمیپوپول«شرایط را براي پیشبرد  1970در اواخر دهه » امروزي

اما رابطه خوشایندي با جنبش اصلی کارگر نداشت. از دیدگاه  متعهد بود، ستیالیسوسفراهم آورد. هال اگرچه یک 
و بر مبناي علم سیاست هاي قدیمی و نه علم سیاست هاي جدید، » محکوم به شکست«هال، اعتصاب معدنچیان 

گیزه به علم سیاست هاي نوین مربوط می شد چراکه معدنچیان با گروه هاي حقوق بود. اگرچه اهداف آن از نظر ان
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زنان و دیگر گروه ها متحد شده بودند، اما جنگ آغاز شده با اعتصاب از قبل شکست خورده بود به این دلیل که 
 محبوس بود.» دسته بندي ها و استراتژي هاي گذشته«حزب کارگر همچنان در 

کم در ظاهر با آرامشی همراه شد که به شدت مورد نیاز بود. در سال هاي اول این دهه  دست 1990دهه اوایل 
شور و حزب متعهد شده بود، فرصتی فوق العاده یافت. » چپ افراطی«هال در ظهور تونی بلر که به مدفون کردن 

یا پوپولیسم بلري نمی  »بلریسم«در آن زمان بود که  .بعد از آن کاهش یافت يسال هاهال به مرور زمان در شوق 
تواند ابزاري براي بازنویسی نولیبرال بریتانیا باشد و علت هم خصوصی شدن خدمات ریلی، رها سازي بانک هاي 
مرکزي از فشارهاي سیاسی و الگوي جدیدي خدمات اجتماعی بر مبناي مدل مشتري محور بود. همانطور که هال 

 یک پوسته ظاهري خوشایندتر با تزئین چند فرهنگی بود. دریافته بود، تغییر و تحول نو لیبرال تنها

 سمیتا پوپول سمیمارکسپُست از 

سال از سرخوردگی هال می گذرد، چه چیزي براي پوپولیسم امروزي مانده  20اما سوال این است که امروز که 
را در اختیار دارند و با  نفر نیمی از ثروت جهان 50است؟ به نظر می رسد که خیلی چیزها. با توجه به اینکه تنها 

توجه به برنامه هاي ریاضت اقتصادي که به اقتصادهاي ملی آسیب هاي زیادي رسانده است، جذاب شدن پوپولیسم 
الیگارشی شدن «اشاره کرده، » دولتمردان جدید«چندان تعجب آور نیست. همانطور که گیوین جاکوبسون در 

، »ود هرگونه درگیري سیاسی بین تفکرات رقیب درباره زندگی خوبنب«همراه با » فزاینده جوامع اروپایی غربی
 را توضیح دهد.» ظهور کنونی پوپولیسم«می تواند تا اندازه زیادي علت 

» در حمایت از پوپولیسم چپ«یک سري مداخالت هم بودند که در شکستن سکوت مناظرات پوپولیسم بیشتر از 
دهه  لیاوادر کنار پوپولیسم تازه کار نبود. او در » چپ«کردن واژه  شانتل موفه تاثیرگذار بودند. موفه در مطرح

که الکالو چپ پس از مارکسیسم به همراه ارنستو الکالو مطرح شد. به عنوان طرفدار براي اولین مرتبه 1980
بود.  در زمان اریک هابسباوم مارکسیست به بریتانیا مهاجرت کرده 1960در اواخر دهه بزرگ شده آرژانتین بود، 

 موفه همراه گشت. باو پس از آنکه در دانشگاه اسکس مشفول به کار شد،  1970او در اواخر دهه 

محسوب می شدند. هر دوي آنها شود،  یم دهینام »سمیپست مارکس«آنچه که اکنون ه از سردم داران و موف الکالو
دست بردارند و در » طبقه اجتماعی«جانبه روي یک  کیتمرکز از  دیبا ییاروپا يها ستیلمعتقد بودند سوسیا

مقابل، سازماندهی ها را بر مبناي دیگر شاخصه ها همچون جنسیت، نژاد و ملیت انجام دهند. در شیوه آنها، جناح 
را در برابر ارتدکسی استالینی باز یابد و با سرعتی مشابه جنبش هاي » دموکراسی افراطی«چپ می توانست پروژه 

همچون جنبش فمنیستی پیش رود. نمونه هال و موفه از ائتالف رنگارنگ در اجماع پس جدید و نوظهور اجتماعی 
بلر،  یتونرا که در آن تصمیم گیري ها به صورت یک مساله تکنوکراتیک در آمده بود را مختل می کرد.  1989از 

 تنزل داده بودند.» والکوکا ک«و  »یپپس« سطح انتخاب بین را به یغرب يها استسیو گرهارد شرودر  نتونیکل لیب
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خود را در انتخاباتی  تیموفق نیفرانسه اول یجبهه ملاز مدت ها پیش قابل مشاهده بود. عالئم هشداردهنده  البته
 . در هلنددرآوردتحت سلطه خود  1990را در دهه  ایتالیدولت ا یبرلوسکون ویلویسو  به دست آورد 1982سال 
 را به صدر سیاست باز کرد.  مسیر خود 2002در سال  نیفورت میپهم 

 یمباحثه مردم

 سمیالیسوس«از دیدگاه آنها، پوپولیسم بیشتر می تواند به متفاوت است.  ییروپابا پوپولیسم او الکالو  هموف سمیپوپول
(پیمانی براي توافق واشنگتن نزدیک باشد که با اجماع/ ونزوئال يجمهور سیهوگو چاوز رئ »کمیو  ستیقرن ب

بود و زارها، خصوصی سازي شرکت هاي دولتی و سیاست هاي مشوق سرمایه گذاري خارجی) مخالف آزادسازي با
 پیش برد.  یمصرف عموم يبه سوکشور خود را  اقتصاد

به هیجان  برالیل يها تیاوقات در برابر حساس یگاه با دشمن تراشی در ارتباط بود وچاوز  سمیپوپولبه طور قطع 
با برخورد » هویت«ر به هویت به ویژه در ساختار ملی مربوط می شد، اما توجه آن به می آمد. این پوپولیسم بیشت

در پوپولیسم الکالو و موفه باید جهانی و جهان شمول » مردم«فعاالن راست افراطی یا چپ افراطی متفاوت بود. 
انحرافی از «ی فراتر از باشد و نه انحصاري و فرقه اي. موفه اخیرا به این مساله اشاره کرده که پوپولیسم خیل

مناسب ترین نیروي سیاسی براي «قلمداد می شود که از » ساختاري از هویت هاي مردمی«است و » دموکراسی
 تشکیل شده است.» بهبود و تجدید ساختار دموکراسی

رسانه  پوپولیسم جناح چپی موفه از انتقادها به دور نمانده است. برخی ادعا کرده اند که هویت او و استراتژي
نقدر و در  سیوید امیلیومحورش در حقیقت نوعی تسلیم در برابر دگم نو لیبرال است و نه به چالش کشیدن آن. 

جناح  سمیپوپولمبارزه  یچگونگودي درباره رهنم چیه« هکه موفنوشت  »گاردین«ه در نشریه موف تابک یبررس
هیچ چیزي در علم سیاست هاي آن «چراکه » ی و موفقیت آن ارائه نمی کند و هیچ تضمینی هم نمی دهدچپ

 ».حقیقی نیست

پوپولیست ها را به عدم توجه و نداشتن آگاهی کافی از تاریخ متهم می کند. از دیدگاه او، موفه  سیویددر اصل 
امروزي و چگونگی تعامالت آن با دیگر تمایالد در » لحظه اوج پوپولیست«توانایی تشخیص پایه هاي حقیقی 

ي غربی را ندارد. پوپولیسم به ویژه در عصر افول دموکراتیک رشد می کند و این مساله دالیل زیادي دموکراسی ها
دارد که از نمونه آنها می توان به کاهش فهرست هاي عضویت و کاهش نرخ مشارکت، نارضایتی عمومی و غریبه 

 شدن با علم سیاست هاي حزبی اشاره کرد.

شامل می شود که در این زمینه با سیاست را  »گفتمان«سواس حاکم بر وپ چجناح  سمیهمه مهمتر، پوپول از
 یجامعه مدنهاي رسانه محور امروزي اشتراکاتی دارد. سیاستمداران مجبور بودند در نبود ارگان هاي جدیدي که 
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 تریپ باشند. شهروندانبررسی خواسته هاي  يمختلف برا یارتباط يابزارهابه دنبال کنند، می را به دولت متصل 
ی پیشتر این شرایط را با خیره نگریستن به سیگنال هاي دود از قاره اي دوردست بدون مجارستان سندهینو گویس

به جان می خریدند، نتیجه سفر را زحمت  استمدارانیسمتحمل شدن زحمت سفر به آن قاره، قیاس کرده بود. اگر 
می کردند؛ نمونه این شرایط تالش هاي اد میلیبند این می شد که همگی در سطح جهانی یکدیگر را مقصر قلمداد 

بریتانیا بود. چنین تالش هایی  2015رهبر حزب کارگر براي هضم ساندویچ بیکن چیش از انتخابات سراسري سال 
 صرفا جدایی آن فرد از پایگاه اجتماعی را آشکار می سازند.

ک حقیقت ناخوشایند بود. همانطور که کریس از دیدگاه بسیاري در جناح چپ، گاف میلیبند صرفا آشکار شدن ی
نوشت، احزاب امروزي جناح چپ آنقدر از جامعه جدا هستند که نمی » بیانیه جدید«بیکرتون سال گذشته در 

دانند مردم واقعا چه می خواهند. نبود پایگاه هاي مردمی سیاستمداران را به صرف گمانه زنی درباره تمایالت و 
است. نتیجه اینها نمایان شده آن چیزي است که جو کندي تحصیلکرده دانشگاه آن را  اراده مردم محکوم کرده

نامیده است. (سیاستمداران در تالش براي تحقق رویاهاي خود سعی می کنند که » آتنتوکرات ها«علم سیاست 
) نتوکرات هاآتعادي، نمک زمین و معتبر (آتنتیک) به نظر برسند. افرادي که به دنبال کسب اعتبار هستند (

 عملکرد این تالش براي کسب اعتبار را با علم سیاست هاي میانه رو می سنجند.)

محافظه کاري به نادیده گرفتن «به این مساله می پردازد که » آتنتوکرات ها«کندي در کتاب خود تحت عنوان 
درگیر است. نمونه او  متهم شده و با مخالفت طبقه کارگر با مهاجرت» طبقه فراموش شده کارگر در سطح ملی

که اسمیت تصمیم  2016براي اثبات این مساله هم اوِن اسمیت قانون گذار حزب کارگر بریتانیاست. در سال 
» قهوه کف دار«گرفت براي رهبري حزب کارگر نامزد شود، وانمود کرد که نام نوعی قهوه الته را نمی داند و آن را 

 خواند.

 جودتالش براي از بین بردن خالء مو

سال  30درك پوپولیسم به تعریف اسمیت بدون نگاهی عمیق تر به افول دموکراسی حزبی در اروپا دشوار است. در 
گذشته، احزابی که زمانی در اروپا مطرح بودند افولی بی وقفه را تجربه کردند: حزب سوسیال دموکرات از یک 

هزار،  200عضو به  905هزار و  675کارگر از  هزار عضو، حزب 660به  2003در سال  1986میلیون عضو در سال 
در  1980میلیون در سال  2هزار و کمونیست هاي ایتالیا از نزدیک به  57هزار به  90سوسیالیست هاي هلند از 

 عضو کاهش یافت و اندکی بعد به کلی منحل شد.  775هزار و  44به  1991سال 

نتیجه این علم سیاست هاي پوشالی احزاب اروپایی، آنها را پیتر مایر دانشمند علوم سیاسی ایرلندي در توضیح 
اکنون آنقدر من درباره تفکرات و خواسته هاي عموم مردم  ییاروپا استمدارانیسخوانده است. » حکومت بر خالء«

می دانند که مجبورند درباره آنچه یک برنامه موفق به شمار می رود، گمانه زنی کنند. از آنجایی که خود احزاب 
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دیگر نمی توانند چنین اطالعاتی را جمع آوري کنند، پاي استفاده از دیگر ابزار که عمدتا در بخش روابط عمومی 
 هستند، به میان کشیده می شود.

علم «یعنی از جنگ  پسدر دوران  مرتبط تیدو فعال نیب قیگسست عم کبه بعد جوامع غربی ی 1990از دهه 
احتماال بر این باوریم که سیاست همان شیوه هایی است که دولت ها به . را تجربه کردند» سیاست«و » سیاست

جوامع خود دستور می دهند و در اقتصادهاي خود مداخله می کنند. علم سیاست هم به روندي گفته می شود که 
و  می خوانند و رقابت میان احزاب، آماده شدن براي کمپین ها» شکل گیري-اراده«نظریه پردازان سیاسی آن را 

 ایجاد ائتالف ها را شامل می شود.

» غیرمنتخبقدرت «به حوزه  »استیس«تغییرات زیادي در ارتباط با درك عمومی از این دو رخ داد.  1990در دهه 
را در بر گرفت. در مقابل،  اروپا و بانک انگلستان هیاتحاد ونیسیکمو سیاست هایی مانند گروه یورو،  شد لیتبد

زه رسانه اي ابدي گفته شد که اعتیادي ابدي به تازگی و نوآوري داشت. هر دو به تجلی یک حوبه » علم سیاست«
 پس از انقالب هاي بدون خون ریزي (مخملی) در شرق اروپا شدند. 1990در دهه » متجلی«جامعه متمدن 

از  1980هه اما شرایط متفاوت با انتظار و ناراحت کننده شد. به جاي ایجاد فضا، تخریب نهادهاي جمعی در د
جمله نابودي جنبش اتحادیه بریتانیایی توسط تاچر، اقدام فرانسوا میتراند رئیس جمهوري فرانسه در نابود کرد 
حزب کمونیست و همچنین پا به سن گذاشتن اعضاي احزاب محافظه کار، زمینه را براي شکل هاي ابهام آمیزتري 

فاصله می گرفتند و در دام مدیریت تکنوکرات از شهروندان  شتریب استمدارانیکه س یدر حالاز جمع فراهم کرد. 
 گرفتار می شدند، نوع جدیدي از رسانه مطرح شد که ظاهرا یک میانبر به معروفیت ارائه می کرد.

 سمولیپوتا تکنوپ سمیاز پوپول

. این خواند» سمیپوپول-تکنو«آن را  کرتونیب سیکرچیزي است که  1990دهه  کیدئولوژیا ينوآورمهم ترین 
پیش بردند. فرانسه از  يسارکوز کوالیو ن ونیفرت میبلر، پ یتونشیوه جدید سیاست گذاري را چهره هایی همچون 

محسوب می شود: گام اول  تکنوکراسیو  سمیپوپول در این میان بهترین نمونه براي چپونگی ترکیب يسارکوز
اي »مباحثه«او درست در زمانی که . »استیسعلم بدون  استیس«است و گام دوم » علم سیاست بدون سیاست«

را به  ياقتصاد اضتیاز روادار ساخت تا دور جدیدي را  وروی، منطقه مطرح کرد در فرانسه »یمل تیهو«درباره 
 .کرد تیتقونیز را  وپاار يقدرت بانک مرکزاجرا بگذارد و در عین حال، 

که چندان جاي تعجب ندارد:  کردند فیوصت »ستیبرلوسکون-سارکو«را  يرفتار سارکوز يفرانسو مفسران
در  را ایتالیمردم ا دایکنترل عق 1990تا در دهه این امکان را براي او فراهم آورد  یبرلوسکون يا رسانه يامپراطور
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 پوپولیست وسواس روي-به عنوان تکنو ،یو برلوسکون يبه کار خود ادامه دهد. سارکوز 2000دست بگیرد و دهه 
 . کردند بیترک کیتکنوکراتترجیح دولتداري ا را با ه هنجارها و ارزش

داد و در عین حال به فاجعه آمیزتریم عدم توازن در قدرت ترین نهادها  کیردموکراتیغاین نوع دولت داري به 
افزایش دادند و نظام  »خارج«خود را در ارتباط با  يسو، آنها قدرت ها کیاز قلب کشورهاي اروپایی انجامید. 

را تقویت کردند و برنامه هاي کنترل مرزي جاه طلبانه به اجرا گذاشتند و بخش هاي بانکی را با موج زندان ها 
جدیدي از برنامه هاي تسهیل کمی (خرید اوراق قرضه براي تزریق پول به بازار) احیا کردند و از سوي دیگر، قدرت 

افول داشته و رشته هایی که دولت ها و  سال گذشته 30کشور در » داخل«هاي دولت هاي اروپایی در ارتباط با 
نهادهایی همچون اتحادیه ها، کلیساها و احزاب را مرتبط می کرده، به آنها اجازه داده که روي دولت ها اعمال 

 قدرت کنند.

با محدودیت هایی از جمله فهرستی از  مجدد منابع عیتوزدولت ها امروزه در شکل دادن به زندگی اقتصادي یا 
خالصه، همانطور که وینسنت دال ساال دانشمند علوم سیاسی مواجه هستند. به طور  یقانون اساس در اه تیمحدود

به شمار قدرتمند در شاخه اجرایی  -هستند »یخال سخت اما توسر «ایتالیایی گفته، دولت هاي اروپایی امروزي 
 می روند، اما در برابر فشارهاي داخلی دوام نمی آورند.

 دمیرو م یمل تیحاکم

پوپولیست ها شیوه هاي متعددي را براي واکنش به این فرسودگی به کار بسته اند. پوپولیست هاي جناح راست 
بر رسیدگی به حاکمیت ملی متمرکز شده اند: براي نمونه، دونالد ترامپ بر سر برنامه هاي نفتا رقابت می کند یا 

ویکتور اوربان و مارین لوپن وعده داده اند که مرز  پوپولیست هاي جناح راستی اروپایی همچون ماتئو سالوینی،
 اروپا را تقویت کنند.

دهند و به  یم تیاهمحاکمیت ملی از  شیب مردم تیدفاع از حاکمي جناح چپ به ها ستیپوپول گر،ید يسو از
فه و مو ست که پروژهنجایدر ااز دست رفت.  1990دهه نولیبرالی که در هستند  یراثیاز م یبخشاحیاي دنبال 
کار می آید و به انگیزه اي براي جنبش در اسپانیا و فرانسه تبدیل می گردد. اما این کار چندان ساده به الکالو 

نبوده است. یکی از بزرگ ترین مشکالت پوپولیسم جناح چپی از بین رفتن بخشی از دنیایی است که پیتر مایر 
ین رفته و با این حال، مردم هنوز بر مبناي طبقه اجتماعی ترسیم کرده بود. نظام حزبی طبقه اي به طور نسبی از ب

خود راي می دهند و اتحادیه ها هم ناپدید نشده اند و حتی در برخی کشورها نقشی مهم در زندگی سیاسی ایفا 
هرگز به اندازه کافی خالی نبوده است. خالء نسبی هم به این » خالء قدرت«می کنند. براي پوپولیسم جناج چپی 

بوده که دستاوردهاي پوپولیست هاي جناح چپ بیشتر لفاظی شده تا واقعیت. پوپولیست ها درست زمانی که  معنا
 بخت پیروزي داشتند، عمدتا در صدد صلح با احزاب جریان اصلی برآمده اند.
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اي چپ ور«به معناي فاصله گرفتن از  نیاساختارگرا شده اند و چپ جناح  يها ستیپوپولمساله دردناك تر اینکه 
بوده و آنها را به یک پایگاه اجتماعی » درصدي 99نمایندگی اکثریت «و عقب نشینی از تالش براي » و راست

 محدود کرده است.

در حال حاضر نل او جان مک د نیکرب یجرمبه طور یکسان دچار افول نشده اند.  اروپا یاحزاب جناح چپاما همه 
بر عهده دارند. حزب کارگر بریتانیا به را  یغرب يدر اروپاچپ ناح ب جاحزو پر جمعیت ترین ا نیتر بزرگرهبري 

هزار عضو اکنون  500تاکنون را به دست آورد و با  1945بیشترین سهم آراء از  2017رهبري کوربین در انتخابات 
 بزرگ ترین بازیکن در سیاست هاي حزبی اروپایی است.

پ دشوار است. به رغم موفقیت هاي عیان پوپولیسم موفه، به به طور کلی قضاوت درباره پروژه پوپولیسم جناح چ
نظر می رسد این مقوله بیشتر نشانه بیماري است تا درمان آن. پوپولیسم جناح چپی در محیطی شکل گرفته 
توسط دیگر اتفاقات عصر ما از جمله تکنوکراسی، نولیبرالیسم، ناهمگونی بین سیاست و علم سیاست و مخالفت 

است پدید آمده است. اما یک مساله غیر قابل انکار است: پوپولیسم جناح چپی یک شرایط کامال عمومی با سی
ناشی می شود. پوپولیسم جناح  برالیولسال نبرد با ن 30جدید ایجاد کرده و چشم انداز حزبی متفاوتی دارد که از 

ی طبقه سازمان یافته کارگر، از چپی در زمان ظهور یافته که قدرتمندترین بازیگران اجتماعی قرن بیستم یعن
در پایان آهنگ خود درباره آن  1984همیشه بی انسجام تر است. این درست همان بی انسجامی بود که ویات در 

 هشدار داد:

 میاگر فراموش کنم می آید نظر به

 میا ستادهیاکجا و  ن کجا بودهما يها شهیرکه 

 خواهد شد هیتجز جنبش

 شن يرو ساخته شده يقلعه ها مانند

 منبع: نشریه جاکوبین
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 »انهیگرا یمل سمیپوپول«در بررسی پدیده 
 

(استاد مدیریت استراتژیک در دانشکده تخصصی دال  نویسنده: الفرن اس. کروز
ساله و از اعضاي دپارتمان توسعه و مدیریت در مرکز توسعه و تحقیقات بازرگانی 

 دي ال اس یو است.)

لهستان،  ل،یبرز ه،یمتحده، ترک االتیاان همچون امروز در بسیاري از نقاط جه
نوظهور مشاهده می شود.  یاسیس انیجریک  ا،یتالیو ا لیمجارستان، هند، اسرائ

این جریان سیاسی چه گونه قدیمی و چه نمونه جدید آن، پوپولیسم است که به 
که از سوي گروه نخبگان رویکردي سیاسی در تالش براي رسیدگی به مردم عادي و نگرانی هاي آنها «صورت 

با  سمیپوپولدر رویکرد جدید  اما ،است یمیقد یاسیسرویکرد  نیا، تعریف می شود. »حاکم نادیده گرفته شده
شود که با هویت سازي بر مبناي ملیت فرد همراه است و از منافع فردي در نادیده  یم بیترک ییگرا یمل ینوع

 می کند. گرفتن یا اعمال رنج بر دیگر ملت ها حمایت

ي اي دئولوژیا چیهرویکرد سیاسی  نیشده است. ا دهینام یانهگرا یمل سمیپوپولی اسیسرویکرد از  دینوع جد نیا
راست توامان در آن دیده می شود که گاها با یکدیگر در تناقض هستند. چپ و ندارد به این دلیل که شاخصه هاي 

دلیل که عمده رهبرانی که چنین سیاستی را در پیش گرفته  دشوار است به این سمیپوپولتعریف کردن این نوع از 
 یمعمول ستیحال، پوپول نیبا ااند، حاضر نیستند از این واژه براي تعریف رویکرد سیاسی خود استفاده کنند. 

به عنوان یک نیروي خوب یاد می کند و خیلی ساده سعی دارد که نماینده این نیرو که آن را » مردم«از معموال 
» نخبگان«دارند که همان » دشمن ملت«می نامد، باشد. آنها مفهوم دیگري هم تحت عنوان » ریت خاموشاکث«

در این رویکرد سیاسی همان نهادهاي سیاسی، اقتصادي، » نخبه«هستند و فاسد و خودخواه به شمار می روند. 
شود که منافع خود را از منافع  فرهنگی و رسانه هاي است که عمدتا به مثابه گروهی همگرا به تصویر کشیده می

 باالتر و مهم تر می داند.» مردم«

 شیشود که افزا یگفته مو است؛ سازي  یجهان هیعلملی گرایی در حقیقت شورش که ظهور می شود  گفته
به نفع افراد خیلی تنها سازي  یجهانمی گویند ها  ستینخبگان است. پوپول هیشورش علعامل درآمد،  ينابرابر

 تیاکثر«نشانه اي دال بر این مساله است که نخبگان اهمینی به  است در حالی که تشدید نابرابري درآمد ثروتمند
 نمی دهند.» خاموش

را شاهد هستند،  اردرهایلیم شمار شیو افزایی برخوردارند باال يکه از رشد اقتصاد ییدر کشورها تیوضع نیا
 رو در انتظار ادهیپنفري که ساعت ها در هزاران  ي. برامی دهد نشان شتریبخود را درآمد  ينابرابروخیم تر است و 
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منتظر می مانند باید تماشاي لیموزین هایی که راننده دارند و دیگر خودروهاي  یعموم هینقل لیوسابر سوار شدن 
م مطرح از دوستان ثروتمند یبرخ متعلق به یک عده معدود خوش شانس دردناك باشد. زمانی این مساله را با

مساله توجه  نیابه واقعا؟ هرگز «گفت:  یککردم و آنها درست همان پاسخی را دادند که مختص نخبگان بود. ی
 ریتقص« گفت:هم  گرینفر د کو ی» به این وضعیت عادت دارند.مطمئن هستم که آنها «گفت:  يگرید» نکرده بودم.

 »آنها نیستند.هستم و ثروتمند من که  ستیمن ن

خود  يبهتر برا یزندگ افرادي قرار دارند که حقیقتا ناامیدي و نگرانی خود را درباره یک سمیمثبت پوپول طرفدر 
ان استاداز  ورنر مولر-طرف تاریک هم دارد؟ جان سمیپوپولاما سوال این است که کنند.  یم انیفرزندانشان بو 

ات صرفا انتقاد از نخبگان قلمداد پوپولیسم گاهی اوق«: دهدمی  حیتوضمساله را اینگونه  نیا نستونیپر دانشگاه
می شود. اگرچه درست است که پوپولیست ها زمانی که اپوزیسیون باشند از دولت هاي حاکم و دیگر احزاب انتقاد 
می کنند. اما مساله مهم تر این است که آنها ادعا می کنند فقط خودشان نماینده مردم حقیقی یا اکثریت خاموش 

یست ها همه آنهایی که قدرت را در دست دارند، نامشروع می دانند. از این نظر، شکایت هستند. از این رو، پوپول
هستند. فاسد  انشاندشمنآنها همواره این است که مشکل هاي پوپولیست ها همواره اساسا شخصی و اخالقی است؛ 

یی که طرفشان را نمی گیرند آنهاها  ستیاما پوپولاز این نظر، پوپولیست ها حقیقتا ضد استقرار به شمار می روند. 
: آنها ستندین یاز مردم واقع یبخشمی خوانند و می گویند آنها » اعتماد قابل ریغ«مورد انتقاد قرار می دهند و 

هدف نمی گیرد، صرفا نخبگان و موسسات را  يهستند. مردمساالر رهیو غ یترک ریغ ،یلهستان ریغ ،ییکایآمر ریغ
حمله می کند. این ضدیت آنها با تعدد حزبی تااندازه اي علت اینکه چرا رهبران بلکه به تفکر چند حزبی سیاسی 

پوپولیست اگر به قدرت برسند کشورهاي خود را به سمت و سوي استبداد پیش می برند، توضیح می دهد. دلیل 
مه انتقادها را اینکه با دستگاه قضایی مستقل و رسانه آزاد هم برخورد خوبی ندارند، همین است. چنین رهبرانی ه

رد و ادعا می کنند که صرفا در حال اجراي اراده مردم هستند. آنها به دنبال درگیري می گردند و درگیري ایجاد 
می کنند؛ الگوي تجارت سیاسی آنها اساسا یک جنگ فرهنگی است. آنها به نوعی همه سواالت موجود را به سوال 

 »ه با آنها مخالفت کند، دشمن مردم خوانده می شود.درباره تعلق داشتن تقلیل می دهند: هر کسی ک

استفاده کرده و حتی یک مرتبه هم گفته » جهانی سازي گراهاي گرسنه فاسد«ترامپ در بسیاري موارد از عبارت 
ست... می دانید من چه هستم؟ گرا یملکه کمی هم قدیمی شده است و آن کلمه دارند  کیآنها ، دیدان یم«است: 

پاسخ داده اند. در مناظرات برگزیت » ایاالت متحده آمریکا«و جمعیت حاضر با فریادهاي » ا هستم.من یک ملی گر
در بریتانیا هم حامیان جدایی از اتحادیه اروپا از ملی گرایی و لزوم بازپس گیري تمامیت ارضی کشورشان دم زدند. 

ملی گرایی شان مورد تمجید قرار می گرفتند, اما زمانی بود که افرادي همچون کالرو ام. رکتو و لورنزو تانادا براي 
 امروز درباره این واژه شک و تردیدهاي زیادي وجود دارد. 
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یعنی تشدید نابرابري درآمد و جهانی سازي که تنها به نفع یک عده اندك تمام  سمیپوپولدر ظهور عوامل موثر  اگر
به عنوان  گرید ستیرهبر پوپولیک ظهور با  ستیپوپولرهبر  کآنگاه براي برکناري ی دنابیادامه  می شود، همچنان

 و یتحت سلطه هوش مصنوع ندهیآکرده اند  ینیب شیپجایگزینی براي او، همراه خواهد شد. افرادي هستند که 
ي را از کار بر کنار خواهد کرد و این می تواند به این حرفه ا ریمتخصص و غ ریها نفر از افراد غ ونیلیمها  تمیالگور
 خاموش می دانند، قوي تر خواهند شد. تیاکثرخود را نماینده که  یستیرهبران پوپولی باشد که معن

 یکه منافع شخصشاهد باشیم را  یرنسانس نخبگان روشنفکرانتنها بخت براي خالصی از این شرایط این است که 
را شاهد خواهیم بود که درك  قربانی کنند؛ در چنین آینده اي نهایتا نخبگانريمشترك  تیمزخود را در راه یک 

اي زندگی با هر خانواده براي است که  یجهاناست،  ازیمورد نو آنچه که  ستین یکاف هیریخ یبشردوستمی کنند 
، در حد یک رویاست؛ اما آن زمان است که می شود ابدیواقعا تحقق  یجهاناینکه چنین به ارمغان آورد. کیفیت را 

 شاهد بود.ا ر انهیگرا یمل سمیپوپول انیپا

 منبع: فیل استار
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 چطور گرایش به پوپولیسم را تشدید کرد» حیثیتی هايبازار«شکست 
 

کارشناس ونزوئال و در  يزیسابق برنامه ر ریوز( هاسمن کاردویرنویسنده: 
 یالملل نیب همرکز توسعکنونی  ریمدو » ییکایآمرتوسعه بین «ي بانک اقتصاد

هاروارد است. او  يکنددانشکده اقتصاد در وم علدانشگاه هاروارد و استاد در 
از سوي خوان گوایدو رئیس جمهوري خود خوانده ونزوئال در سمت  رایاخ

 توسعه بین آمریکایی منصوب شده است.)فرماندار ونزوئال در بانک 

فنی و فناوري ي اتحادیه کارگران روحانی و کارگر هیاتحاد ياز شعارها یکی
می تواند صرف اینکه دانشگاه نمنظور از این شعار این است که » .ثیت نمی شود سیر شدبا حی«است:  نیهاروارد ا

 ی به آنها برخورد کند.دستمزد کمکار کردن در آن براي حیثیت و منزلت کارکنان خوب است، 

با این حال که حیثیت و منزلت شکم کسی را سیر نمی کند، همچنان مطرح و مورد توجه است. در حقیقت  اما
و با  سمیپوپولطق پشت اعتبار و حیثیت و ارتباط آن با فنی و فناوري و هویت افراد ارتباط زیادي با ظهور من

 مخاطرات سیاست هاي پوپولیستی دارند.

طبق گفته جوزف هنریچ انسان شناس بیولوژیک، اعتبار و حیثیت ماست. خون در اهمیت دادن به اعتبار و حیثیت 
به وابسته ما  يفرد يبقامی کند که ما یک گونه فرهنگی هستیم به این معنا که  (پرستیژ) به این دلیل ظهور

تصمیم گیرنده اما  م،یآور یدست مه ب دیتقل قیما آن را از طر دارد.وجود  یاست که در مغز جمع یکسب دانش
 دیبه تقل لیماما تکه ند نشان داده ابسیاري  یمطالعات علمدرباره اینکه از چه کسی تقلید کنیم، خود ما هستیم. 

 در ما شکل می گیرد. یدوران کودک لیاوابا پرستیژ انگاشته می شوند و این احساس از همان که داریم  يافراداز 

 سخاوتپاداش است که در آن اعتبار  یتکامل يباز کی جهینتدر ادامه اینطور توضیح می دهد که این روند  کیهنر
ما در برتري مرد آلفا با دیگر گونه هاي مشابه خود  گذارند. یبه اشتراك مدانش خود را افراد با پرستیژي است که 

است که فراتر از پول، دستمزد و گزینه هاي سهامی و به طور ذاتی » پاداش«اشتراکاتی داریم، اما پرستیژ نوعی از 
 مختص انسان است. 

الزم  حالهین در بوده را حل کرده، اما اگرچه اعتبار و حیثیت مشکلی را که در سراسر دوران تکامل با ما همراه 
به کار گرفته شود. به ویژه، آنچه قرن گذشته  میناست در تعاملی سازنده با پیشرفت هاي فنی و فناوري در 

می خوانند یا به عبارت دیگر همان اتکاي » تغیر فنی و فناوري مهارت محور«کارشناسان اقتصادي آن را ظهور 
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کارگران با سطح مهارت باال، به تفاوت هاي فزاینده در سطوح دستمزدها منجر شده  فنی و فناوري هاي نوین به
 است.

 ينابرابر شیافزا نیکند که ا یاستدالل ماینگونه  »يدار هیسرما ندهیآ«خود تحت عنوان  دیدر کتاب جدپل کالیر 
از احساسشان درباره خودشان ادراك شخصی از سطح باالي مهارت را تغییر داده است: هویت خرفه اي آنها  دستمزد

به عنوان اعضاي جامعه اهمیت بیشتري یافت. کالیر با استفاده از یک الگوي روابط انسانی ارائه شده توسط جورج 
آکرلف و ریچل کرانتون این مساله را مطرح کرده میزان رضایت فردي مبتنی بر مهارت به گفته و تمجید دیگران 

به هویت ملی به این مساله بستگی دارد که اینگونه هویت سازي ارجحیت وابسته است و ارجحیت یافتن آن 
 دیگران هم باشد یا خیر.

افزایش نابرابري دستمزدها و با تغییر تمرکز هویتی افراد با مهارت از ملیت به شغل، ارزش حفظ هویت ملی  با
ی گرفتار شدند که ارزش کمتري براي افراد کاهش یافته است. افرادي که مهارت کمتري دارند در تله هویت مل

 در قیاس با هویت مبتنی بر موقعیت کاري دارد.

اتفاق می تواند دلیل راي دادن به برگزیت را در بریتانیا و ظهور ملی گرایی جناح راستی را در  نیابه گفته کالیر 
در میان افراد کم مهارت  برخی از دیگر کشورهاي ثروتمند توضیح دهد: تمرکز راي دهی به جدایی از اتحادیه اروپا

تر مناطق روستایی، محیط هایی که از نظر قومیتی تنوع کمتري داشتند، بیشتر بود. این مساله همچنین کاهش 
اعتماد به نخبگان را نیز توضیح می دهد: از آنجایی که سران کشوري عمدتا با هویت شغلی جهانی خود بیشتر 

همیت کمتري به تعهدات خود در قبال سایر افراد جامعه قائل هستند: شناخته شده هستند، تصور بر این است که ا
 واگذار کردن انتخاب به کارشناسان درست نیست براي اینکه آنها دیگر به باقی ماها اهمیتی نمی دهند.

دي که اما افزایش نابرابري دستمزدها احتماال این معادله اي که هنریچ به آن اشاره کرد را بر هم می زند. اگر افرا
از شان و منزلت خوبی برخوردار هستند و برداشت عمومی هم این است که درباره اشاعه اطالعاتشان سخاوتمند 
عمل نمی کنند، آنگاه شان و منزلت از بین می رود. این مساله می تواند یک مورد دیگر از عدم همخوانی عملکرد 

بر آن » علوم اقتصادي اخالقی«خود تحت عنوان  اقتصادي و اخالقیات جمعی باشد که ساموئل بوئلز در کتاب
رفتار مبتنی بر منافع شخصی که امروز شاخصه بازار به شمار می رود، در خانواده یا جامعه «تاکید کرده است: 

 »پذیرفته نیست.

ی فروپاشی معادله پرستیژ می تواند آسیب هاي شدیدي به جامعه وارد کند به این دلیل که می تواند معامله ضمن
که در آن جامعه از مهارت هاي مهم سود می برد را بر هم بزند. براي درك چرایی و چگونگی این مساله می توان 

 به وضعیت ونزوئال نگاهی انداخت.
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ی خود شرکت نفت ملی این جناح چپ یستیاظهارات پوپولدر  2002هوگو چاوز رئیس جمهوري فقید ونزوئال در 
آن زمان هم یک شرکت دولتی بود و از این رو، مطرح کردن مسائل ملی  کشور را هدف گرفت. این شرکت در

گرایانه درباره آن مفهومی نداشت. از نظر چاوز، فرهنگ شایسته ساالري شرکت ملی نفت ونزوئال هم مشکلی 
ی در موفقیت در این شرکت هیچ فایده و تاثیري نداشتند. بیشترین چیزي که در این اسیارتباطات سنداشت: 

ت به آن ارزش داده می شد، دانش مورد نیاز براي مدیریت یک سازمان پیچیده بود. موانع اجتماعی براي شرک
ساله از تحصیالت رایگان در دانشگاه و چندین دهه  50ورود به این شرکت اندك بودند چون ونزوئال سابقه اي 

هاي مرتبط با نفت را در تاریخچه خود کمک هزینه سخاوتمندانه براي تحصیل در خارج از کشور به ویژه در رشته 
داشت. اما پس از ورود به این شرکت، پیشرفت در آن بر مبناي لیاقت و شایستگی فردي بود. فرهنگی مشابه در 

 بخش برق، بانک مرکزي، دانشگاه ها و دیگر نهادهایی که براي توانایی کشور اهمیت داشتند نیز رواج یافت.

امتیاز سنجید و از پنجره به بیرون انداخت. وقتی فرهنگ شایسته ساالري مورد تهدید هجوم پوپولیستی دانش را با 
درصد از نیروي کار  40هزار نفر از کارکنان آن که بیش از  18قرار گرفت، شرکت دست به اعتصاب زد و بیش از 

نفت ونزوئال با مشکل  آن را تشکیل می دادند و عمدتا از مدیران ارشد آن بودند، اخراج شدند. در نتیجه، صنعت
در عملکرد مواجه شد و در نهایت این اتفاق براي دیگر نهادهایی که با جنگ بر سر دانش و مهارت مواجه شده 

 بودند نیز رخ داد و نتیجه، فاجعه اي شد که امروز گریبان ونزوئال را گرفته است.

یک تخصص به عنوان نادیده گرفتن ، يامروزي جامعه فنی و فناورروشن است. با توجه به الزامات پیام این مساله 
از آنجایی که کسب تخصص به زمان و تالش نیاز دارد و عمدتا به صورت مجانی در دسترس خطرناك است.  از،یامت
قرار نمی گیرد. تنها راه براي به دست آوردن آن از طریق بازار ضمنی پرستیژ است: کارشناسان باید در » مردم«

د سخاوت به خرج دهند و به ملت خود متعهد باشند. جامعه بهاي این تعهد را با حمایت از آنها ارتباط با دانش خو
به صورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی براي آنها می پردازد که موقعیت آنها را حتی اگر سطح تفاوت دستمزدها 

کارشناسان در بخش دولتی کار  اندك باشد، مطلوب می سازد چراکه در عمده موارد همچون ونزوئال، بیشتر این
 می کنند.

مناسباتی است که بر طبق آن کارشناسان نشان دهند که به عموم مردم اهمیت می دهند  سمیپوپولجایگزین براي 
و در مقابل، از سوي مردم جامعه مورد حمایت و احترام قرار بگیرند که این مساله عمدتا در ارتباط با فرماندهان 

انشگاهی و پزشکان صدق می کند. براي بازیابی پیشروي فنی و فناوري و فنی و فناوري و ارتش، شخصیت هاي د
 حفظ سالمت  سیاسی یک جامعه وجود یم بازار پرستیژ کارآمد الزامی است.

 منبع: پراجکت سیندیکت
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 دموکراسی طوفان ترامپ را تاب می آورد؟

 خیز جریان پوپولیستی جناح راستی
 

زیر ذره بین  یخارج استیسبرنامه  ریمدلوبه لوگ و  ریدب( فرجان فنویسنده: 
از  پس«در موسسه مطالعات سیاسی است. از جدیدترین کتاب هاي او می توان به 

اشاره کرد. او مقاله هایی هم » شوك: سفري به رویاهاي نابود شده اروپاي شرقی
دیگر از  ياریلس آنجلس و بس واشنگتن پست، نقد کتاب مز،یتا وركیویندر 
 به انتشار رسانده است.) اتینشر

مه جنوبی ی غیر از نیو جنوب یشمال يکایدر آمرهمه جاي  ییگرا شرفتیپ» یصورت انیجر«سونامی ترامپ و 
نیمکره جنوبی را در نوردیده است. در اروپا به استثناي اسپانیا، جناح چپ به کلی به حاشیه سیاست رانده شده 
است. در آفریقا و در آسیا سوسیالیسم جاي خود را به ملی گرایی، اقتدارگرایی یا فساد صرف داده است. خاورمیانه 

 هم که اصال جاي بحث ندارد.

ولیسم جناح راستی جهانی، چپ لیبرال تنها بر یک سري جزایر کوچک از هم گسیخته از جمله در این جریان پوپ
ایسلند، مکزیکو، نیوزلند، کره جنوبی، اسپانیا و اروگوئه کنترل دارد. در بسیاري از دیگر نقاط جهان به طور فزاینده 

از کشورها و بیش از نیمی از جمعیت رهبران غیرلیبرال کنترل کشورها را در دست می گیرند. شمار فزاینده اي 
جهان در حال حاضر تحت کنترل شکلی از پوپولیسم جناح راستی یا حکومت اقتدارگرایانه زندگی می کنند که 
به عنوان مشهودترین نمونه ها می توان به دونالد ترامپ در ایاالت متحده، ژایر بولسونارو در برزیل، ناراندرا مودي 

 غان در ترکیه، والدیمیر پوتین در روسیه و شی جین پینگ در چین اشاره کرد.در هند، رجب طیب اردو

افراد خوش بین به تئوري پاندول در علوم سیاسی دل خوش کرده اند: محافظه کاران اکنون توجه ها را به خود 
ا روي جلب کرده اند، اما روزي می رسد که جناح راست ناگزیر با صورت به زمین می خورد و جناح چپ مجدد

 است. 2018کار می آید؛ نمونه این روند هم نتایج انتخابات میان دوره کنگره در ایاالت متحده در سال 

مصلحت گرایان هم به این مساله اشاره می کنند که بسیاري از اقتدارگرایان به رغم همه تمایالت غیردموکراتیک 
ن روي کار آمدن در صدد تغییر قانون اساسی، سلطه بر خود، از طریق انتخابات روي کار آمده اند. بله آنها از زما

برآمده اند، اما همچنان در محدوده نظام هاي سیاسی کم و  یسرزنش رسانه ها و مبارزه با جامعه مدندادگاه ها، 
بیش لیبرالی که وجود داشته، عمل کرده اند. افرادي که این تفکر را دارند معتقدند که در نهایت دموکراسی پیروز 

واهد شد. نمونه هایی از اثبات این تفکر هم می تواند کاهش نفوذ و قدرت پوپولیست هاي جناح راست در خ



 
 جنجال پوپولیسم و آینده دموکراسی ٦۰

اسلوواکی (شکست والدیمیر مسیار در انتخابات)، پرو (برکناري آلبرتو فوجیموري در پی فساد) و ایتالیا (استعفاي 
 اجباري سیلویو برلوسکنی) باشد.

 ییسازنده هاور مشترك ایمان دارند که دموکراسی ها همانند اکوسیستم جهانی افراد خوشبین و مصلحت گرا به ط
. جهان توانسته شمار زیادي از هجوم شهاب سنگ ها، اشعه خورشیدي و شرایط شدید کننده هستند میخود تنظ

دیگر نمونه آب و هوایی (تغییرات جوي) را دوام آورد. دموکراسی هم در شیوه اي مشابه می تواند طوفان دونالد و 
هاي آب و هواي شدید سیاسی را دوام آورد و شرایط دیر یا زود به لطف راي دهندگان و ساز و کارهاي مقاوم 

 کنترل و توازن، تغییر خواهد کرد.

وحشتناك بشریت بر سیاره زمین، این قیاس چندان اطمینان دهنده نیست. تنها افراد با توجه به اثرات  متاسفانه،
نند تصور کنند که برخی نوسانات طبیعی در دماي جهانی هوا یا چرخع هاي وفق دهی زمین با بی خیال می توا

چرخه را به حرکت درآورده و اکنون  کیبه وضوح  تیشرشرایط جوي به موقع براي نجات ما عمل خواهند کرد. ب
مین را به طور غیرقابل اگر نه با آینده اي فجیع، با آینده اي دشوار مواجه است. همانطور که بشریت سیاره ز

به نظر می رسد پاندول انتخابات در طرف واکنش گیر کرده و نسل جدید ، بازگشتی دچار تحول و تغییر کرد
 پوپولیست هاي جناح راستی را در موقعیتی قرار داده که توانایی تغییر زمین بازي سیاسی را دارند.

دانست. به جاي  نیزمایش گرمفراد مشابه آنها را به مثابه و اترامپ  ن،یاردوغان، پوت بولسنارو،در حقیقت می توان 
موجود  تیوضعنفرت و ناراحتی را اشاعه می دهند و اراده راسخی در تخریب یک آنها دي اکسید کربن مهلک، 

نتیجه ناخواسته باد معده احشام یا اتفاقات خارج از عرف نیستند، بلکه آنها  ،عالوهنشان می دهند. به مطلوب 
در فضاي سیاسی اي که به طور  خواهان یها و ترق برالیلجه اقدامات خود پسندانی انسان هاي ناآگاه هستند. نتی

فزاینده محدودتر می شود، بیشتر شبیه به خرس هاي قطبی به نظر می رسند که در گذر زمان یخ هاي کمتري 
 براي ایستادن روي آنها و مانور دادن دارند.

سیاست شرط بست و منتظر کاهش دما ماند و باید به این لحظه ظهور جریان زشتی  نمی توان مثل همیشه روي
هستند  مخالف یجهانجدید که با قانون  یکرده است، کسان رییتغ يباز تیکه ماهغیرقابل تحمل ایستاد. از آنجایی 

 غرق خواهیم شد. باید به یک تفکر دوباره استراتژیک بیندیشند؛ در غیر اینصورت همه ما در آب هاي خروشان 

 تغییردهندگان بازي

به  هدوترت گویرودر ن،یپیلیف دربه نظر می رسند. برادران متنوع از گروه  کیدر نگاه اول ي امروز يها خودکامه
او حمله  یقانون ریقتل عام غو به چالش کشیدن کمپین  یانسان یاز تقدس زندگ شدفاعه دلیل ب کیکاتول يسایکل

حکومت هاي  ستون ی ازکی به شمار می رفته یانقالب ککه زمانی ی اورتگا لیدن ئه،کاراگویدر ن کرده است.
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خود و کشور خود را  نیپوت ریمیوالدرده است. را بر اعمال فشار بر کلیساي کاتولیک بنا کخود  کیردموکراتیغ
خود ادامه  یاسیاسالم س غیهمچنان به تبل هیترککرده و رجب طیب اردوغان در  یمعرف تیحینجات دهنده مس

است و شی جین پینگ هم مذهب را به از قدرت برخوردار  هاهندو ییگرا یبه لطف ملو ناراندرا مودي  دهد یم
جاه طلبانه اي  ينارو برنامه هاومانند بولسهاي جناح راستی گرا یاز ملطور کلی به کناري گذاشته است. برخی 

دارایی هاي خواهند  یم ایتالیا یمانند رهبران کنون رگیدو برخی  دارند یدولت يها ییدارا يساز یخصوص يبرا
بیشتر پوپولیست هاي اما  ،است یمیاقل راتییمجارستان نگران تغدر اوربان  کتوریوبزرگ خصوصی را ملی کنند. 

از این رو، به دنبال تولید بیشتر ندارد و خارجی وجود  دیتهدچنین مانند دونالد ترامپ اصرار دارند که جناح راستی 
هستند. اما گول این تفاوت ها را نخورید. اگرچه این رهبران ممکن است هم نوا به نظر نرسند،  یلیفس يسوخت ها

 اما همه با نواي مشابهی می رقصند.

همه آنها سازي روي کار آمده اند.  یجهانلیبرال همگی به شیوه اي مشابه و با حمله به ریغ استمدارانیس نیا
ا به دلیل اینکه به افزایش ثروت یک عده اندك به هزینه کاهش دارایی هاي شمار زیادي ر ریاخ برالیل-تحوالت نو

میانه و راست میانه چپ در هر دو جناح  یاسیساصلی حال احزاب عین در از افراد رخ داده به باد انتقاد گرفتند و 
جرا درآورده اند. آنها فسادي را را به چالش کشیدند که براي مواجهه با چنین اتفاقاتی اصالحات اقتصادي را به ا

هدف گرفته اند که در حقیقت همانند سرطان گسترش یافته در نظام هاي سیاسی است که براي رسیدگی به 
افزایش قابل توجه جا به جایی هاي عظیم مالی فرامرزي ابزار مناسبی در اختیار ندارد. در زمان هایی که از نظر 

و پناهجویانی را بد و شرور جلوه دادند که در حقیقت عوارض جانبی و قربانیان  سیاسی به نفع آنها بوده، مهاجران
جنبش جهانی سازي شکوفا شده بوده اند. آنها تمامیت ارضی را بر مداخله هاي سازمان هاي چندجانبه غالب 

ند. و ساختند و به ارزش هاي پذیرش فرهنگ هاي مختلف و گروه هاي حقوق بشر ترویج دهنده آنها حمله کرد
را  یمشارکتسوء استفاده کردند تا نسخه اي از کلیت گرایی  ترییبوك و تو سیمانند ف یاجتماع يرسانه هاآنها از 

تداول را کنار م يخبر يخود را رها کرده و رسانه ها یخصوص میتوانند آزادانه حر یکنند که در آن افراد م غیتبل
ته از شخص مستبد و خودکامه محبوب خود را شاهد بگذارند تا در عوض یک سري پست هاي جسته و گریخ

 باشند.

اقتصادي بازار آزاد به شکل  -سمیبرالیدهد که ل یجهان نشان مي ها یدموکراسترین  تیانتخابات در پرجمع جینتا
 یبرخ نیعناوسطحی به  یاعتبار شده است. نگاه یب یدر سطح مردم -آنتر و مستقل  ترریفراگو نمونه سیاسی 

 ،»یغرب سمیبرالیل ینیعقب نش«، »ماندناکام  سمیبرالیچرا ل«منتشر شده همچون  يکتاب هارین جدیدتاز 
نویسندگان نیز متوجه این دهد که طبقات  ینشان م» ه بودچ سمیبرالیل«و » رندیم یچگونه مدموکراسی ها «

 .شده اند یروند جهان
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ی شدند و در صدد پر کردن اسیس يباز نیدر زم یاساس رییتغترامپ و امثال او در جهان خیلی زود متوجه این 
یکی از اولین نمونه هاي اوربان  کتوریوشکاف ایجاد شده ناشی از کاهش محبوبیت ارزش هاي لیبرال بر آمدند. 

 فیط ستراجناح آن به  يخود را رها کرد و به جا برالیگذشته ل 1990در دهه فرصت طلبان اینچنینی بود. او 
به جا  قدرت جادر صدر چپ و راست  ،یشرق يدر اروپا سمیکمون یپس از فروپاششد.  ملحقمجارستان  یاسیس

حال،  نیبا ادر دست داشت، متنفر شده بودند. دولت را کنترل که اهرم  یهر حزباز  دهندگانشدند چراکه راي 
ود را شخصی معرفی اوربان توانست با مرتبط دانستن همه مشکالت پیش روي کشور با لیبرال ها و نابخردي آنها، خ

ب پیشین اوربان موسوم به حز برالیحزب لرا دارد.  یاسیچشم انداز سکند که توانایی ایجاد تحولی حقیقی در 
که او به نخست وزیري رسید، کامال ناپدید شده بود و سه سال بعد به طور  2010در سال  آزاد يدموکرات ها

ع اولین دوره نخست وزیري اوربان می گذرد، حزب پیشین سال از شرو 10رسمی منحل شد. اکنون که نزدیک به 
 خودش تنها اوپوزیسیون جدي است که او را تهدید می کند. 

آخرین مرتبه جهانی سازي بود که در اوایل قرن بیستم دنیا را تماما تغییر داد و عواقب آن به اولین شکست فاجعه  
ه طور مداوم در درك اینکه زمین براي آنها تغییر کرده است، آمیز لیبرالیسم انجامید. لیبرال ها در آن سال ها ب

شکست خوردند. در روسیه بولشویکز قدرت را از دسته ضعیفی از اصالح طلبان دموکراتیک بالقوه اي تحویل گرفت 
در آلمان، که موفق به براندازي تزار و الهام بخش یک سري جنبش ها در اروپا با نتیجه هاي مشابه شده بودند. 

 یملبه رهبران  ایو اسپان ایتالیالیبرال ارزش هاي جهانی جمهوري ویمار را هدف گرفتند. در ریغ استمدارانیس
، »رکود بزرگ«پس از ت ها را به چالش کشیدند. مل گیلنادرستی گرویدند و نهادهاي جهانی همچون  ییگرا

 يمتحده افراد االتیحال، در ا نیر هم. دشدند شویتاضعیف  یدموکراسجایگزین  یبه راحت یژاپننظامی گرایان 
تعویض کنندگان «توانستند با انتقاد و حمله به کمونیست، وال استریت و  لنیمانند پدر چارلز کافاز جناح راست 

در رادیو طرفداران زیادي به دست آورند؛ اگرچه نتوانستند در دوره فرانکلین دالنو » بین المللی پول در معبد
 لیبرال کاریزماتیک قدرت را به دست آورند.  روزولت رئیس جمهوري

 يها ستیکمون يها ياستراتژنهایتا دوام آورد، اما این دوام آوردن تا اندازه اي با جذب برخی از  سمیبرالیلاگرچه 
به معناي تکیه بر کشور براي حفظ اقتصاد همانند اقدامات روزولت در سیاست هاي  ها ستیو فاشلیبرال ریغ
نیز منتقل شد و در آن زمان هم دوم  یدوران پس از جنگ جهانخوبی به درس به  نیاهمراه بود. » توافق جدید«

توافق جدید را که در برنامه هاي جامعه برتر رئیس جمهوري لیندان جانسون به اوج اصول  ییکایآمرلیبرال هاي 
پذیرفتند که نهایتا به تشکیل  خود رسید، به اجرا گذاشتند. لیبرال هاي اروپایی نیز مصالحه و سازش هایی را

اتحادیه اروپا منجر شد. در سطح جهانی، ملت ها با موضع گیري هاي ایدئولوژیک گوناگون به هم پیوستند تا 
کسب پول به منظور  یالملل نیصندوق ب ی وملل متحد، بانک جهانمجموعه اي از نهاد ها را از جمله سازمان 

 کیدر مرتبه  نیاز سر گرفته شد، اما ا ياقتصاد يساز یجهاند کردند. ایجا یاز ثبات دائمسطحی از  نانیاطم
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م مند وتحت نظارت بود که در ابتدا به نظر می رسید مزایاي آن به طور مساوي بین همگان تقیسم می نظا طیمح
 شود.

محافظه  ها و برالیاز ل يدینسل جد ،يگریپس از د يکشورکه در  کرد رییتغو زمانی  1970در دهه همه اینها 
 نیقوان با امید به اینکه بازارهاي نامحدود موجبات شروع رشد ناگهانی جهانی را فراهم آورند، شروع به لغو کاران

سقوط کرد،  يشورو ریاتحاد جماهپذیرفت و را  يدار هیسرما نیچ آنکه حال، تنها پس از نیبا انظارتی کردند. 
این اتفاق بود که جهان مجددا به با حقیقی داشت. شدن  یجهانبه سمت  یجهش کوانتومسازي یک  یجهان

) بازگشت. از این 1896سطوح ثروت متمرکز و نابرابري عصر گیلداد (دوران پس از جنگ داخلی حدود سال هاي 
 رو، جاي تعجبی ندارد که بی ثباتی و عدم تحمل آن دوران هم مجددا قابل مشاهده است.

زیرك و دانا نیستند و به طور قطع خوش شانس یا  یاسیصرفا از لحاظ س اردوغان و ترامپ ن،یپوترهبرانی مانند 
به طور غیرمنتظره اي بی رحم نبوده اند. بلکه آنها تغییر حال و هوا را حس کردند و توانایی سرمایه گذاري روي 

بین نمی رود  یک نارضایتی موجود از شرایطی که لیبرال ها ایجاد کرده اند را داشتند و این شرایط به سادگی از
چراکه پوپولیست هاي جناح راستی دست کالهبرداران، افراد بی لیاقت و متقلبان را رو کرده اند. آنچه شرایط را 
وخیم تر کرده این است که اپراتورهاي باهوش با دستورکارهاي جاه طلبانه آماده هستند تا شرایط کنونی ایجاد 

 ابود سازند.شده توسط لیبرال ها را یک بار براي همیشه ن

 مجمع الجزایر بَنُن

 ياز تالش برارا بنن  ویاستملی گرایی بین المللی حتی در واژگان هم متناقض به شمار می رود، اما این مساله  کی
نور چشمی همه جناح راستی ها و مشاور پیشین دونالد  ن،یشیپ لمسازیناشر و فباز نداشته است. این آن  جادیا

» جنبش«با هدف ایجاد شبکه اي متشکل از پوپولیست هاي جناح راستی است و آن را ترامپ در یک تور جهانی 
می خواند. در میان همه مکان هاي ممکن، مرکز این جنبش در بروکسل و در شهري قرار دارد که مقر اتحادیه 

 اروپا در آن است.

و استفاده در دوران پس از برگزیت  بتواند از شک و تردید ایجاد شده درباره اتحادیه اروپااست که  دواریامبنن 
او با تشویق و تمجید بسیاري از اولیگارش هاي کند. وارد خود را به قلب اردوگاه دشمن  »جنبش«ي اسب تروا

» والمز بیالنگ«جناح راستی همچون جان تورنتون سرمایه دار با نو فاشیست هاي مرتبط با گروه هایی همچون 
ب دموکراتیک سوئد و همچنین پوپولیست هاي جناح راستی در ایتالیا و فرانسه و حز» جبهه ملی«بلژیک، 

دموکرات ها  الیاز سوسرا اروپا  هیاتحادمجارستان دیدار داشته است. او این سفرها و دیدارها را در پیش گرفته تا 
د حامی تعدد افرااز چنگ مهاجران و را و غرب  س،یاز پاپ فرانسرا  کانیواترنگ و رو رفته، و محافظه کاران 

 ی بگیرد. فرهنگ
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اکنون انتخابات پارلمان اروپا می تواند آزمونی براي جنبش بنن باشد. درست است که بنن نمی تواند یک سري 
احزاب برجسته جناح راست همچون حزب قانون و عدالت لهستان را اغوا کند، اما دست کم گرفتن بنن و جریانی 

درست همانطور که دست کم گرفتن ترامپ در زمان انتخابات ریاست که به راه انداخته اشتباه محض است؛ 
آمریکا اشتباه بود. همانطور که دونالد ترامپ توانست در مجاب کردن حزب جمهوري خواه  2016جمهوري سال 

که رهبران آن در ابتدا همگی از او متنفر بودند، موفق عمل کند، ببن هم می تواند نهایتا نظر راست هاي افراطی 
 را به خود جلب نماید.

همچون » جهانی گرایان«اما اروپا تنها بخش از طرح بنن نیست. بنن به عنوان کسی که انتقادهاي زیادي را علیه 
مطرح کرده، یک فرد کامال بین المللی است. او در آمریکاي التین  جورج سوروسسرمایه دار و بشردوستی همچون 
انتخاب کرده تا به او در افزایش موفقیت هاي خود  يمنطقه ا ندهیعنوان نمابه جوان ترین پسر ژایر بولسونارو را 

انتخاباتی جناح راست در برزیل، کلمبیا، گواتاماال، هندوراس و پاراگوئه کمک کند. بنن همچنین با میلیاردر چینی 
دولت حاکم در پکن همراه شده تا صندوق حاکمیت قانون را ایجاد کند که هدف از آن فرو کردن نیزه اي در قلب 

 است. 

ی با ثبات که یکی از آنها می تواند ماچیاولی باشد به دعوت حزب متعصب درك شاهزادگان کی يجستجو دربنن 
حمایت می کند.  ژاپنشدن  ینظامخوشحالی به ژاپن هم سفر کرده؛ این حزب از گروهی سیاسی است که از 

» یحیمس ستیونیصه«راستی بنن باشد چراکه او که خود را اسرائیل هم می تواند بخشی از مجمع الجزایر جناح 
نخست وزیر اسرائیل را ارتباطی کلیدي در جبهه ضد اسالمی آتی می داند. یکی دیگر  اهوینتان نیامیبنمی داند، 

از مکان هایی که عمدتا مورد توجه بنن قرار می گیرد روسیه است؛ کشوري با اکثریت جمعیت سفیدپوست که 
اداره می شود؛ اگرچه بنن به این مساله توجه دارد که گزارش » اسالم افراطی«تقد لیبرالیسم غربی و توسط یک من

 مولر به طور موقت بر تالش هایش براي الحاق روسیه به مجمع الجزایر راست هاي افراطی خدشه وارد کرده است.

ري باهوش بوده که یک تخته موج سواري پوپولیسم جناح راستی را به راه نینداخته است، اما آنقد دیموج جد بنن
بردارد، آن را به آب بیندازد و سعی کند موج را اندکی بیشتر به سمت راست هدایت کند. او در حال ایجاد روندي 

این کاري است که ما براي ترامپ در ایاالت متحده انجام دادیم: «می خواند: » فضاي جنگ«است که خودش آن را 
م، با افرادي در رسانه قرار و مدار گذاشتیم، رسانه جایگزین ایجاد کردیم. همه کاري که انجام برنامه عملیاتی نوشتی

دادیم همین بود. آخرین بخش آن به رسانه هاي اجتماعی و سازماندهی فیزیکی و به دست آوردن آراء مربوط می 
 »شود.

 تالش فرصت کنیست بلکه ی کسونین چاردیر »یجنوب ياستراتژ«ی از نسخه جهان کاین صرفا یحال،  نیا با
مهم تر و جاه طلبانه تر را در ذهن می پروژه یک است. بنن و همکارانش  یاسیس رییتغ کی تیتثب يطلبانه برا
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پرورانند. بنن که مقر کنونی واتیکان را زیاده از حد لیبرال خوانده، خود را در برابر پاپ قرار داده و اعالم کرده که 
 ن با بربرها را دارد.جنبش جدید قصد جنگید

بنن که در همه عمر خود یک مسیحی کاتولیک بوده و سابقه فعالیت در ارتش را داشته است، به یک سنت قدیمی 
میالدي اولین جنگ صلیبی را براي بازپس  11تر پاپی یعنی سنت پاپ اوربان دوم اعتقاد دارد که در اواخر قرن 

خواهد اروپاي پیش از اتحادیه اروپا را که سفیدتر؛ نظامی تر و ملی  گرفتن بین المقدس به راه انداخت. بنن می
پوپولیست هاي جناح راستی در اروپا هم دشمنان  ازدهم،یهمانند پاپ ها و شاهزادگان قرن گراتر بود بازپس بگیرد. 

شمن مناسب خارجی را به صف کرده اند تا افراد همفکر خودشان را با یکدیگر متحد سازند. اسالم همچنان یک د
براي آنها باقی مانده، حال چه به شکل مخالفت با مهاجرت هاي متداول به آن واکنش نشان دهند یا مساله مقابله 

آخرین فرمانروایی غرب از زمان  يچالش برا نیتر بزرگ ووجود دارد  زین نیاما چبا تروریست هاي افراطی باشد. 
به شمار می رود و فرهنگ آن به قرن هاي گذشته باز می گردد.  پادشاهی میانه بر بازرگانی جهانی و ابتکارعمل

در نهایت، دشمن داخلی هم هست: جهانی گرایان که تحمل ملی گرایی را ندارد؛ سکوالریست هایی که می خواهند 
 مذهب را از سیاست دور نگه دارند؛ و افراد حامی تعدد فرهنگی که علی برتري نژادي سفیدپوستان کمپین دارند.

بخش متحده و  االتیاشتن دا نگهباقی  يبراها تالش جدیدترین نمونه از  راستجناح بنن و  یبیجنگ صل نیا
مسیحیت سفیدپوست به شمار می رود. براي چندین دهه، افرادي  يها نیعنوان سرزمگسترده اي از یوروآسیا به 

براي خودشان نگه دارند. با این حال،  که چنین دیدگاه هایی داشتند، مجبور بودند که این افراط گرایی خود را
شکست هاي اقتصادي جهانی سازي، افزایش قابل توجه جریان پناه جویان، و کاهش عمومی اعتماد و اعتقاد به 

 نهادهاي دموکراتیک شرایط را براي شکل گیري چنین جنگ صلیبی اي فراهم آورده است. 

 در برابر جنبش جنبش

خواه تاسیس شده توسط یک سري  یگروه ترق کی که» اینویزیبل / نامرئی«انند نهادهایی هممتحده،  االتیا در
هزار بخش محلی دارد نیز  5است و اکنون  2016از اعضاي پیشین کنگره در آستانه انتخابات ریاست جمهوري 

ت را هستند که منتظر بازگشت پاندول سیاسی نمانده اند. آنها همین حاال هم به شدت تالش می کنند تا سیاس
به سمت جناح چپ بازگردانند و تالش ها و برنامه ریزي هاي آنها نتیجه بخش و بر انتخابات میان دوره کنگره در 

تاثیرگذار بوده است؛ در این انتخابات دموکرات ها موفق شدند کنترل مجلس نمایندگان را بازپس  2018سال 
 بگیرند.

ي است. در حال حاضر ترامپ از یک مزیت قابل توجه سود مساله دیگر 2020اما انتخابات ریاست جمهوري سال 
می برد و آن شرایط اقتصادي مطلوب در ایاالت متحده است. در حقیقت برخی کارشناسان اقتصادي در پیش 
بینی چشم انداز سیاسی پیش رو گفته اند که تا زمانی که مشکل اقتصادي رخ ندهد، ترامپ به تاخت و تاز خود 
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و احتمال پیروزي او در انتخابات زیاد خواهد بود. به عالوه، گروه رئیس جمهوري از این مساله ادامه خواهد داد 
کسب اطمینان کرده اند که مناطقی که او پایگاه قوي تري در آنها دارد، اشتغال زایی بیشتري را در قیاس به پایگاه 

 هاي سنتی دموکرات ها شاهد باشند.

شدت در تالش هستند تا پایه و اساس جامعه دموکراتیک را نابود سازند و از این به عالوه، ترامپ و زیردستانش به 
رو در جهت ارائه وجهه اي شیطانی از رسانه، محدود سازي حضور مردمی در انتخابات، کاهش موانع بین کلیسا و 

به  بیقراند. اکثریت دولت و پر کردن دادگاه ها با ایدئولوگ هایی که حامی دیدگاه هاي آنها هستند، اقدام کرده 
 يبرا یسنت يابزارها فعالیت می کنند، همچنان از 2020 ترامپ در انتخابات شکست يکه برا ییاتفاق گروه ها

اما ترامپ هم که از استادان پیشین پوپولیسم همچون اوربان و اردوغان  کنند. استفاده می یاسیس راتییتحقق تغ
 است. درس گرفته، در کل درگیر تغییر زمین بازي

همین مساله است که شرایط سیاسی کنونی را متفاوت می کند. تئوري تغییرات سیاسی پاندولی تنها زمانی تحقق 
می یابد که بیشتر بازیکنان انتخاباتی با قوانین یکسان بازي کنند. اما پوپولیست جناح راستی در همه این مدت 

ممکن روي کار بماند و در همین حال، از شرایط موجود  مشغول تغییر قوانین بازي بوده تا بتواند تا مدت زمان
 16براي تقویت موضع خود استفاده کرده است. پوتین براي دو دهه بر روسیه فرمانروایی کرده و اردوغان هم براي 

سال روي کار بوده است. اوربان هم به یک دهه فعالیت در صدر دولت نزدیک می شود. حتی در کشور 
هم شی جین پینگ قوانین جانشینی را تغییر داده تا کسب اطمینان کند که براي همیشه غیردموکراتیک چین 
 در قدرت خواهد ماند.

یک پاسخ محتمل و ممکن به پوپولیسم جناح راستی می تواند تقویت پوپولیسم جناح چپی باشد. این استراتژي 
آن زمان تاکنون دولت را حفظ کرده براي حزب سیاسی سیریزاي یونان جواب داد و این حزب از  2015در سال 

نزدیک  2016است. برنی سندرز هم با همین استراتژي به نامزدي ریاست جمهوري حزب دموکرات در انتخابات 
 شد.

اما پوپولیسم جناح چپی نمی تواند پاسخی دائمی به پوپولیسم جناح راستی جدید باشد. آنها یا همانند ژان لوك 
مشابه آنهایی مواجه می شوند که سیریزا » واقعیت هاي اقتصادي«می خورند یا با مالنشون در انتخابات شکست 

را وادار به پذیرش ریاضت هاي اقتصادي درخواستی بوروکرات ها و بانک هاي اروپایی کرد. این احتمال هم وجود 
تیک را زیر پا دارد که همانند ایوو مورالس در بولیوي درست همانند همتایان جناح راستی خود اصول دموکرا

 بگذارند.

راست جدید به واکنش بهتري نیاز دارد. هر چه نباشد، همه عواملی که سبب این موج جدید پوپولیسم جناح 
راستی شده اند، از جمله افزایش نابرابري اقتصادي، افزایش شمار مهاجران و ترکیدن حباب رسوایی ها هنوز وجود 
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 استیس يبرا يقانع کننده ا نیگزیجاهم نتوانسته اند ها  برالیو لستند دارند. احزاب میانه همچنان بی اعتبار ه
سازي ارائه کنند. تالش براي خارج کردن پاندول سیاسی از منطقه فوریتی یک ضرورت است،  یجهان يها و نهادها

 اصالح اما کافی نخواهد بود. درست همانند آن است که انتظار داشته باشیم یک الیحه قانونی متعارف همانند
 سابقه یب اتریید که تغندان یم ستیز طیمحکارشناسان آب و هوا را متوقف کند.  رییتغبتواند  نیبر بنز اتیمال

ی نیز به یک اسیس ییآب و هوا راتییتغ دیمقابله با تهد يبرابه طور مشابه، د. ندارنیاز سابقه  یپاسخ بجوي به 
 ست.، نیاز ادیو اساسا جد یالملل نیب گسترده کردیرو

از این رو، نمی شود منتظر حرکت پاندول سیاسی ماند؛ نمی توان به محدودیت ناشی از محافظ هاي قانونی دل 
مرحله اي نیست. زمان آن است که جنبش بنن با  10خوش کرد. اکنون زمان منتشر کردن مانیفست یا برنامه 

ي بین المللی در برابر تهدیدهاي جهانی از یک جنبش پاسخ داده شود؛ ائتالفی از مردم و سیاستمداران در اتحاد
ي قد علم کنند. اگر چنین جنبشی تشکیل اقتصاد يو نابرابر انیپا یبهاي جنگ یی گرفته تا آب و هوا راتییتغ

نشود، موج خروشان پوپولیسم جدید جناح راستی همه قایق هاي نجات، جلیقه ها و همه چیز را در خود فرو 
 خواهد برد.

 گمنبع: لوبه لو
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