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فهرست



یکاییهایامروزنبودهاستکهدرآنبهاندازۀ هیچکارزارانتخاباتیایدرحافظۀامر
پولیسم«سخنبهمیانآمدهباشد.هم کارزارانتخاباتیسالهای۲۰۱۶-۲۰۱۵از»پو
پولیست«خواندهاند.اینواژهرامعمواًلمترادف دانلدترامپوهمبرنیسندرزرا»پو
،هرانگارۀسیاسیخاصیکهپشت

ً
»ضدتشکیالت«میگیرند،صرفنظراز،ظاهرا

محتوا،درمقابلرفتار،اصاًلاهمیتیندارد.ایناستکهاینواژهبا
ً
آناست؛ظاهرا

پولیستها»خشمگین« روحیاتواحساساتخاصینیزدرپیوندبودهاست:پو
ایشان»سرخورده«یامبتالبه»رنجش«هستند.در هستند؛رأیدهندگاِنهواداِر
پاوهوادارانآنهاهمادعاهایمشابهیمطرحشدهاست: موردرهبرانسیاسیدرارو
پولیستمیخوانند.واضحاستکه یلدرسرامعمواًلپو ینلوپنوخیرتو مثاًلمار
هردویاینسیاستمدارانراستهستند،ولیــــچنانکهدرپدیدۀسندرزدیدیم
یزادریونان،ائتالف پولیستزدهاند:مثاًلسیر ــــبهشورشیانچپهمبرچسبپو
یزا یۀ۲۰۱۵بهقدرترسید،وپودموساسپانیا،کههمچونسیر چپیکهدرماهژانو
کهبرایحلبحرانیورو یاضتیانگالمرکلاست مخالفسیاستهایر

ً
شدیدا

»موج
ً
وضعشدهاند.هردویاینهاــــخاصهپودموســــدرالهامگرفتنازآنچهعموما

یکایالتینخواندهمیشود،نهایتهمتخودرابهکارگرفتهاند:یعنی صورتِی«امر
کوِرئا،اوومورالس،ومهمترازهمه،هوگو پولیستیمثلرافائل موفقیترهبرانپو

آیا همه پوپولیست هستیم؟

مقدمه
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چاوز.لیکنپرسشایناستکهاینچهرههایسیاسیچهاشتراکیباهمدارند؟
یمکهداورِیسیاسیتوانایِیترسیِممرزهایدرستتفکیک گرنظرهاناآرنترابپذیر ا
پولیسمبایدبه گفتندربارۀپو گستردۀراستوچپهنگامسخن است،تلفیق
پولیسم«نامیدِنانواعمختلفیاز درنگوادارمانسازد.شایدرواجومحبوبیت»پو

پدیدهها،ناتوانیدرداوریسیاسیباشد؟
کهباوجودبحثوجدلهایبسیاربرسر کتابباایننظرآغازمیشود این
ین پولیسمــــکهحتیایوانکراستف،اندیشمندسیاسیبلغار،کهیکیازتیزبینتر پو
پولیسم«خوانده تحلیلگرانزندۀحیاتدموکراتیکاست،زمانۀمارا»عصرپو

ً
استــــهیچمعلومنیستکهآیامیدانیمدربارۀچهچیزیحرفمیزنیم.]۱[اساسا
یههمباشد کهحتیشبیهبهنظر کهبهمیانمیآید،هیچچیزی پولیسم پایپو
کهبهمدد یم یم،وبهنظرمیرسدمحکومعیارمحکمیهمندار دراختیارندار
پولیستمیشوند. یقیقابلتشخیصپو آنبدانیمسیاستمدارانچهزمانیبهطر
صندوق به متکی دموکراسیهای در سیاستمداریــــخاصه هر باشد، هرچه
میخواهند آنها همۀ و کند، جلب را »مردم« حمایت میخواهد رأیــــدلش
یندکهتاحدممکنشماربیشتریازمردمآنرابفهمند،وهمهنسبت چیزیبگو
یژهاحساس»عامۀمردم«حساسهستند.آیاممکننیست بهطرزفکر،وبهو
نگ

َ
یم؟آیاا کهدوستشندار سیاستمدارموفقیباشد

ً
پولیستصرفا کهیکپو

که،سرآخر، پولیستینیست؟یااینکهآیاممکننیست پولیسم«خودشپو »پو
ش،درواقع»صدایاصیلدموکراسی«باشد؟

َ
یستوفرل پولیسم،بهقولکر پو

کند،و پولیسمومواجههباآنکمک اینکتابمیکوشدبهمادرشناختپو
کهچهِقسم کند.نخست،میخواهمتوضیحدهم یقچنین قصدداردازسهطر
ولی الزم شرط که گفت خواهم دانست. پولیست پو میتوان را سیاستمداری
پولیستبودن،انتقادازنخبگاناست.درغیراینصورت،هر کافیبرایپو نه
یکاانتقادکند آنکسکهازوضعموجود،مثاًلدریونان،ایتالیایاایاالتمتحدۀامر
یزا،جنبشطغیانگِر پولیستخواهدبود،وهرنظریکهنسبتبهسیر یفپو بنابهتعر
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کهحمالت ویاسندرزداشتهباشیم،سختمیتوانمنکرشد
ّ
یل گر پنجستارۀبپه

ازنخبگاِنموجود انتقاد گر ا آنهابهنخبگاناغلبتوجیهپذیراست.همچنین،
یاستجمهوریایاالتمتحده پولیستبودنباشد،همۀنامزدهایر تنهاشرطپو
یراهرچهباشدهمۀآنها»علیهواشینگتن«بهپاخاستهاند. پولیستخواهندبود،ز پو
هستند. هم کثرتستیز همیشه بودن، نخبهستیز بر عالوه پولیستها، پو
پولیستهاادعامیکنندکهآنها،وفقطآنها،نمایندۀمردمهستند.مثاًلرجب پو
یدکهدرکنگرۀحزبشدرمخالفت طیباردوغان،رئیسجمهورترکیه،رادرنظربگیر
کههستید؟«شکی گفتهبود»مامردمهستیم.شما بامنتقدانپرشمارداخلیاش
نیستکهاومیداندمخالفانشهمُترکهستند.ادعاینمایندگِیانحصاریادعایی
پولیستها تجربینیست،بلکههمیشهبهنحویآشکارادعاییاخالقیاست.پو
یر یانانتخاباترقبایسیاسیشانرادرزمرۀنخبگانفاسدبیاخالقتصو درجر
یسیونیرامشروعنمیدانند.منطق میکنندووقتیقدرترابهدستآوردند،هیچاپوز
پولیست کههرآنکههواداراحزابپو بهاینمعناهمهست

ً
یحا پولیستهاتلو پو

کههموارهبرحقوبهلحاظاخالقی نیست،بهراستیبهمردمتعلقنداردــــمردمی
پولیستهاادعانمیکنندکه»مانودوُنه یفمیشود.بهبیانساده،پو بیغشتعر

یندکه»ماصددرصدهستیم.« میگو
ً
یحا درصدهستیم.«،بلکهتلو

پولیستهامیآید:هرکِسدیگررامیتوانبیاخالق اینمعادلههمیشهبهکارپو
پولیسمهمیشه خواندوادعاکردکهبهراستیبهمردمتعلقندارد.بهعبارتدیگر،پو
پولیستی پو یت انواعسیاسِتهو یتاست.)هرچندهمۀ ازسیاستهو ِقسمی
ِقسمی معناِی در پولیسم، پو از یف تعر و یافت در این منطقی نتیجۀ نیست.(
دموکراسی برای تهدیدی پولیسم پو که است این یت، ازسیاستهو محرومساز
کهباید کثرتگراییواذعانبراینواقعیتاست است،چراکهدموکراسیمستلزم
کناریکدیگر،درمقامانسانهایآزادوبرابر،و شرایطمنصفانهایبرایزندگیدر
نیزمتنوعومتفاوتازهم،بیابیم.ایدۀمردمواحد،همگنواصیلخوابوخیالی
بیشنیست؛بهقولیورگنهابرماِسفیلسوف،»مردم«فقطمیتوانددرصورت
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یرافقط جمعوجودداشتهباشد.واینازطرفینیزخوابوخیالخطرناکیاست،ز
یقبهقطبیشدن پولیستهادرمجادلهومناقشهمیشکفندوتشو ایننیستکهپو
جامعهمیکنند؛آنهاهمچنینمخالفانسیاسیشانرا»دشمنانمردم«میخوانندو

درپِیاینهستندکهآنهارابهکلازمیدانبیرونبرانندومحرومسازند.
بـه را دشمنانشـان پولیسـتها پو همـۀ کـه نیسـت ایـن حـرف ایـن معنـای
پولیسـم گـوالگخواهنـدفرسـتادیـادرمرزهـایکشـوردیـوارخواهنـدکشـید،ولـیپو
رسـیدِن بهقـدرت بهمحـض کـه اعتراضـی 

ً
یـاصرفـا انتخاباتـی گفتمـانبیضـرر بـه

پولیسـتهامیتواننـددرمسـند پولیسـتفرومیخوابـدهـممحـدودنمیشـود.پو پو
یداحـزاِب پولیسـتبماننـد.ایـنبرخـالفبـاورعمومـیاسـتکـهمیگو قـدرتهـمپو
پولیستیشـانراکنـار یکـردپو پولیسـتبهمحـضپیـروزیدرانتخابـاترو معتـرضپو
کسـینمیتوانـدمعتـرضقدرتـیباشـدکـهخـودشاسـت.

ً
میگذارنـد،چراکـهاساسـا

یژگـیدارد:تـالشبـرایربودنتشـکیالتدولت،فسـاد، پولیسـتیسـهو حکمرانـیپو
یدپـروریگسـترده«۱)اعطـایسـودمـادییـاالطـافبروکراتیـکدرازایهـواداری و»مر
پولیستهامیشوند(وتالشنظاممنددرجهتسرکوب یداِن«پو شهروندانیکه»مر
جامعـۀمدنـی.البتـهکـهبسـیاریازاقتدارگرایـاننیـزچنیـنعمـلمیکننـد،ولـیتفاوت
پولیسـتهااقداماتشـانرابـاایـنادعـاتوجیـهمیکننـدکـهآنهـاو دراینجاسـتکـهپو

ً
پولیسـتهااجـازهمیدهـدبیپـردهوعلنا فقـطآنهـانماینـدۀمـردمهسـتند؛ایـنبـهپو
یافـتکـهچـراافشـای ازاقداماتشـانحـرفبزننـد.همچنیـنازهمیـنجـامیتـواندر
پولیستراستافراطی پولیست)مثلاردوغانترکیهیایورکهایدر،پو فسادرهبرانپو
پولیسـتها، اتریش(بهندرتتأثیریدرمحبوبیِتآنهادارد.درنظرهواداراناینپو
»آنهـادارنـدبـرایمـا)تنهـامـردماصیـل(ایـنکاررامیکننـد.«فصـلدومایـنکتـاب
یسـند)کـه پولیسـتهاحتـیقانـوناساسـیهـممینو کـهچطـورپو نشـانمیدهـد
یررهبران یـننمونههـایاینموردهسـتند.(برخـالفتصو یاتر ونزوئـالومجارسـتانگو
پای

ً
پولیسـتیکـهترجیـحمیدهنـدبـاتکیهبـرتودههـایبینظِممردمیکهمسـتقیما پو

1. mass clientelism



   مقدمه       13     

یاسـتجمهوریمیایسـتند،هیـچقیـدوبنـدیرا صحبتهـایآنهـاازبالکـنکاخر
پولیسـتهااغلـبدوسـتدارنـدقیـدومحدودیـتایجـادکننـد،البته قبـولنکننـد،پو
مادامیکهاینقیدوبندهابهشکلیکاماًلیکطرفهعملکنند.قوانیناساسیآنها،
بهجـایآنکـهابزارهایـیبـرایحفـظکثرتگرایـیباشـند،کمـربـهحـذفآنمیبندند.

تحـوالت خاصـه پولیسـم پو عمیقتـر یشـههای ر از برخـی بـه سـوم فصـل
اجتماعیـــاقتصـادیاخیـردرغـربمیپـردازد.همچنیـنبهاینپرسـشپرداختهامکه
پولیستونیزهوادارانآنهامواجهشد. چطورمیتوانبهدرستیباسیاستمدارانپو
برایشهروندانیکه»هراسها

ً
یکردلیبرالپدرساالریهستمکهاساسا منمخالفرو

یزمیکند،واینطرزفکرراهمقبول وخشمشانرابایدجدیگرفت«روانکاویتجو
یسـیکننـد. پولیسـتهارارونو نـدارمکـهسیاسـتمدارانعـادیبایـدپیشـنهادهایپو
پولیسـتهارابایدبـهکلازبحثوجدلها یدپو آنراهحـلافراطـِیدیگـرهـمکـهمیگو
بـرای پولیسـتها بـهخواسـِتپو گذاشـتعملـینیسـت،چراکـهدرپاسـخ بیـرون
پولیسـتهارامحـروممیسـازد.بدیـلمـنشـروطو محرومسـاختنبعضیهـا،خـودپو
یم. پولیسـتهاروبهروشو شـرایطسیاسـیخاصیاسـتکهبایدبهواسـطۀآنهاباپو
یکا گمنـاموزارتخارجـۀامر

ً
بـعقـرنپیـشازایـن،یـکمقـامحقیقتـا بیـشازر

یسـندۀ گرفتـهاسـت.نو مـوردبدفهمـیقـرار
ً
کـهعمومـا کـرد مقالـهایمعـروفمنتشـر

یـخ«. یامـابـودوعنـوانمقالـه،خـبالبتـهکـه،»پایـانتار آنمقالـهفرانسـیسفوکو
کـه بـود ایـن فکـری مهـارت اثبـاِت دمدسـتِی و آسـان راه یـک مدیـد مدتهـای
یـخبـااتمامجنگسـردپایـاننیافته ییـدواضـحاسـتکـهتار پوزخنـدیبزنیـدوبگو
یامـاپایـانهمـۀمناقشـههاراپیشبینـینکـردهبـود،بلکـه اسـت.ولـیخـب،فوکو
کـهدرمیـدانآراوایدههـادیگـررقیبـیبـرایدموکراسـِی کـردهبـود پیشبینـی

ً
صرفـا

جـا بـه جـا کـه بـود کـرده اذعـان خـود یامـا فوکو داشـت. نخواهـد وجـود لیبـرال
یامـا ایدئولوژیهـایدیگـرهوادارانـیخواهنـدیافـت،ولـیحتـیبـاوجـودایـن،فوکو
همچنانبرسـرادعایشماندکههیچیکازآنایدئولوژیهایارایرقابتباجذبۀ

کاپیتالیسـمبـازار(رانخواهنـدداشـت. جهانـیدموکراسـیلیبـرال)و
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تهدیـد بههیـچروی افراطـی اسـالمگرایی بـود؟ اشـتباه بهواقـعسـختدر او آیـا
یکـیبـرایلیبرالیسـمنیسـت.)کسـانیکـهازشـبح»اسالموفاشیسـم« جـدیایدئولوژ
دممیزننـدبیشـترازآنکـهدربـارۀواقعیتهـایسیاسـیامـروزحرفـیبرایگفتنداشـته
یان باشـند،شوقشـانرابرایجبهههاینبردآشـکاروشسـتهرفتهایمثلآنچهدرجر
کاپیتالیسـِمتحـت جنـگسـرددیدیـمنشـانمیدهنـد.(آنچـهگاه»الگـویچینـِی«
کنترلدولتخواندهمیشـود،بهوضوحبرایبرخیالگوییجدیدازشایستهسـاالری
اسـت،واینهااحتمااًلفقطکسـانیهسـتندکهخودشـانراشایسـتهترینوصاحب
ید.( ینانسـیلیکونَولـیرادرنظربگیر کارآفر

ً
یـنصالحیتهـامیداننـد.]۲[)مثـال برتر

ایـنالگـوبـاکارنامـهاشدررهانیـدنمیلیونهـانفـرازفقـرهـمالهامبخشکسـانیشـده
اسـتــــخاصه،ولینهفقط،درکشـورهایدرحالتوسـعه.بااینحال»دموکراسـی«
همچنانباالتریندستاوردسیاستاست،ودولتهایاقتدارگراهممبالغهنگفتیبه
یزندتامطمئنشوندکهسازمانهای جیبالبیگرانومتخصصانروابطعمومیمیر
بینالمللـیونخبـگانغربـیآنهـارانیـزدرزمـرۀدموکراسـیهایاصیـلقـرارمیدهنـد.

کــه یفــینــدارد.خطــری بـااینهــمه،حـالوروزدمـوکـراســیهـمچنــدانتعـر
دموکراسیهایامروزراتهدیدمیکندیکایدئولوژیجامعنیستکهبهطورنظاممند
پولیسـماسـتــــگونهای پو ایـنخطـر کنـد،بلکـه انـکار را آرمانهـایدموکراتیـک
یـنآرمانهـایدموکراسـیرامیدهـد کـهوعـدۀتحقـقواالتر تنزلیافتـهازدموکراسـی
)»بگذارمردمحاکمباشند!«(بهعبارتدیگر،خطرازداخلخوددنیایدموکراتیک
برخاستهاستــــسیاستمدارانیکهاینخطررابهوجودآوردهاندبهزبانارزشهای
ینـد.اینکـهنتیجـهنوعـیسیاسـتآشـکاراضددموکراتیـک دموکراتیـکسـخنمیگو
اسـت،بایـدهمـۀمـارانگرانسـازدــــونشـاندهندۀضـرورِتداوریسیاسـیظریفو
کجا

ً
یابیمدموکراسـیدقیقا یکبینانـهایباشـدکـهمیتوانـدبـهمـاکمککنـدتادر بار

پولیسـتیکجـاآغـازمیشـود. پایـانمییابـدومخاطـراتپو




