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دوســتان ایرانــیام گفتــهام اگــر در مــورد
اینگونه مســائل تردیدی داریــد ،بیایید و
در تماسهای مستقیم و منظمی که بین
وزیر نفت ایــران و آقای الکســاندر نوواک
وزیــر انــرژی روســیه وجــود دارد ،مطــرح
کنید .الزم نیســت برخی مسائل رسانهای
شوند...
 اما روال معمول این اســت که به ابهامات
و شــبهات پاســخ مســتقیم و غیرمســتقیم
میدهند بویژه اگر مسأله مهم باشد...
شــایعات و ابهامــات را تبلیغــات
«بیبیســی» فارســی ایجــاد کــرده و بــه
آنهــا دامن میزند .بنابرایــن نباید به آنها
توجه کرد« .بیبیسی» فارسی یک شبکه
معاند است و قابلاعتماد نیست.
 ëëبله «بیبیســی» فارســی معاند اســت
امــا بههرحال این شــبهات وجــود دارد آیا
مسکو پاســخگویی به اتهامات را در دستور
کار ندارد؟
مــردم ایــن شــبکهها را میبیننــد و تحت
تأثیــر قرار میگیرند .اما مــا تاکنون چیزی
از مقامــات ایــران در ایــن خصــوص
نشــنیدهایم کــه بخواهیــم روشــنگری
کنیــم .فقــط شــایعات و ناراضــی بــودن
یــک عــدهای از مــردم و نــه همه آنــان را
میشــنویم و میبینیــم .ضمــن اینکــه
بخشــی از این روشــنگری به عهــده ایران
است .مقامات ایرانی هم میتوانند برای
ایرانیــان توضیــح دهند که این شــایعات
بیپایه است.
 ëëیعنی معتقدید نیازی نیســت روســیه به

منتقدان ایرانی خود پاسخ دهد؟
ببینیــد مــن پیشــنهادی بــرای حــل ایــن
مســأله دارم کــه بایــد دیــد آیا ایــران آنها
را قبــول کنــد یــا نــه .بــرای مثــال اآلن
بــه هــر هتلــی در سراســر ایــران برویــد،
میتوانیــد از تلویزیونهای داخل اتاقها؛
شــبکههای «یورونیوز»« ،رادیو فرانسه» و
«دویچهولــه» را به زبان انگلیســی ببینید.
این شــبکهها گرایشهای ضد روسی و گاه
ضد ایرانی دارند .اما آزادانه در دســترس
هســتند .ما پیشــنهاد کردیــم و میکنیم با
صــدور مجــوز قانونــی الزم امــکان دیدن
شــبکه «راشــاتودی» به زبان انگلیسی در
هتلهای ایران مهیا شود .امیدوارم طرف
ایرانی این پیشــنهاد را عملی کند تا مردم
ایران و کسانی که این شبکهها را میبینند
ازنظر هر دو طرف آگاه شوند.
 ëëبرخــی ایرانیــان از کارنامــه مناســبات
روســیه بــا کشــورمان ارزیابــی تاریخــی
چندان مثبتی ندارند و در مواردی قضاوت
آنــان آمیخته بــه انتقــاد نیز هســت .برای
ابهامزدایی از ذهنیت این گروه از ایرانیان
منتقــد چــه راهکارهایــی را مؤثــر تلقــی
میکنید؟
یکــی از اقدامــات مفیــد در ایــن زمینــه
گشــایش مرکــز فرهنگــی روســیه در ایران
اســت تــا در آن نمایشــگاههای مختلــف
بازشده یا کالسهای آموزش زبان روسی
و انگلیســی برگزار شــود .همیــن اآلن هم
بســیاری از مــردم عالقهمند بــه یادگیری
زبان روســی هســتند امــا کالســی از طرف
ســفارت برگــزار نمیشــود .ایــن در حالی
اســت کــه ایــران دارای مراکــز فرهنگــی
بسیاری در روسیه است .توازن بین روسیه
و ایــران در ایــن زمینــه کجاســت؟ ما یک
ســال پیش این مسأله را مطرح کردیم اما
هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهایم.
 ëëآیا با راهاندازی یک خانــه فرهنگی نگاه
ایرانیان منتقد تغییر میکند؟
این یک بخش است .کدام کشور بهاندازه
روسیه در برجام به ایران کمک کرد؟
 ëëکمــک مســکو بــه ایــران در مذاکــرات
برجام ،بارز و کارســاز بــود اما منتقدین هم
روی بحــث رأی دادن روســیه بــه چندین
قطعنامههــای تحریمــی شــورای امنیــت
علیه ایران انگشت میگذارند...
بله ،اما آن رأیها دالیلی داشت.
 ëëچه دالیلی؟
آن ســالها ،دوره ویــژهای در ایــران بــود،
خــود شــما آن دوره را میپســندیدید؟
ببینید ما در مجامــع بینالمللی مختلف
ســعی میکنیــم از ایــران حمایــت کنیم.
چه در موضوع حقوق بشــر و چه مســائل
دیگر .بهطور منظم و گاه حتی یک روز در
میان طبق دســتوری که از مسکو دارم ،به
وزارت خارجــه ایــران مــیروم .اطالعاتی
را میدهــم و اطالعاتــی را میگیرم .آقای
ســنایی سفیر شما در مســکو هم بههمین
شــکل فعال اســت .مــا متحدیــم و از هم
حمایــت میکنیــم و متقابــاً از حمایــت
ایرانیها در زمینههای مختلف هم تشکر
میکنیم .اما درمجمــوع ،جنبه اقتصادی
و فرهنگی مناســبات دو کشور بسیار مهم
اســت کــه امیدواریــم در مســیر ارتقــای
سطح حرکت کنیم.
 ëëهمانطور کــه فرمودید اقتصاد اهمیت
زیــادی در ایــن خصــوص دارد .ایــران و
روســیه ،هــر دو تحــت تحریمهــای امریکا
هســتند و رؤســای جمهــور دو کشــور بــر
ضــرورت اســتفاده از پــول ملــی طرفیــن
جهــت دور زدن ســیطره جهانــی دالر و
ســهولت تجــارت متقابل تأکیــد کردهاند.
اجرایی کــردن کاربرد پول ملی در مبادالت
روسیه و ایران در چه مرحلهای است؟
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شانگهای ،از ایران قدرتمند اسالمی خشنود
نخواهند شــد ،زیرا همــکاری نزدیک در این
منطقه موجب گســترش اســام سیاسی در
منطقــه خواهد بود که هیچ یــک از اعضای
شانگهای با آن موافق نیستند.

روســیه عــاوه بــر روابــط نزدیکــی کــه بــا
اســرائیل دشــمن ایران دارد ،روابط خود با
عربســتان را گرم نگهداشــته است .درست
زمانــی کــه غــرب و کشــورهای منطقــه بــا
اقدامــات نامناســب و دیکتاتــور مآبانه بن
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کارهایــی انجامشــده ،امــا متأســفانه
همچنــان کارهای زیادی برای انجام دادن
باقیمانده اســت .تماسهــای منظمی با
مسئوالن بانکی ایران دارم .قرار است بعد
از نوروز نشست کمیسیون مشترک ایران و
روسیه در تهران برگزار شود که موضوعات
مهمــی در آن مطــرح خواهد شــد که یکی
از آنها همین مســأله بانکــی بین دو طرف
اســت .طــرف ایرانی چنــد گزینه پیشــنهاد
کرده کــه منتظر پاســخ وزیر انرژی روســیه
بــه آنها هســتیم و درنهایت این مــوارد در
حاشــیه نشست کمیسیون مشترک ایران و
روسیه مورد بررسی قرار میگیرد.
 ëëایــران در قبــال درآمــد صــادرات خــود
بــه روســیه بــرای خریــد کاالهــای روســی
آزادی عمــل خواهــد داشــت یــا بایــد
محدودیتهایی را مراعات کند؟
ایــن بحثهــا هــم در نشســتی کــه گفتــم
مطرح خواهد شد .اجازه دهید تا آن زمان
صبر کنیم.
 ëëشما سال گذشــته در گفتوگویی اعالم
کردید ســهم ایران از واردات روسیه معادل
یک درصد اســت و این رقم بایــد افزایش
یابد .پــسازآن نیز مقامات ایران و روســیه
هدفگــذاری خــود را بر تجــارت  ۱۰میلیارد
دالری میان دو کشــور اعالم کردند .در حال
حاضر چــه گامهایی برای تحقق این هدف
برداشتهشده است؟
متأسفانه آنچه در نظر داشتیم محقق نشد.
آماری که ما داریم و البته ضدونقیض است،
نشــان میدهد ،تجارت کاالی ایران و روســیه
بــه یــک میلیــارد و  260میلیون دالر رســیده
اســت .این رقم اصالً قابلقبول نیست و من
خیلــی ناراحــت هســتم که هنــوز بــه اهداف
ما نرســیدیم .این وضعیت ناخوشــایند باید
کامــاً تغییــر کنــد .مــا چنــد پــروژه داریم که
امیدوارم از امســال اجرایی شــود .پروژههایی
مثل پروژه نیروگاه حرارتی سیریک در استان
هرمــزگان ،پروژه یک میلیــارد و  200میلیون
یورویــی برقرســانی خــط راهآهن گرمســار-
اینچــه بــرون و فــاز دو نیروگاه بوشــهر .عالوه
بر اینهــا چند پروژه جدید دیگــر هم داریم.
اواخــر ســال میــادی آقــای اردکانیــان وزیــر
محترم نیرو به روسیه سفر کردند و مذاکرات
خوبی با نتایجی مثبت برگزار شــد .امیدوارم
این ســفرها و تعامل دوجانبه که بسیار مفید
هســتند ،افزایــش یابد .مــن به آینــده روابط
و تعامــات دوجانبــه روســیه و ایــران بســیار
خوشبینهستم.
 ëëاز فــاز دو نیــروگاه هســتهای بوشــهر
بهعنــوان یکــی از پروژههــای مهــم
هدفگذاری شــده یــاد کردیــد .متأســفانه
تحویــل فــاز اول ایــن نیــروگاه توســط
کارشناسان روسی سالها طول کشید و این
تأخیرهای مکرر باعث انتقاد ایرانیان شــد
آیا میتوانیم به رعایت زمانبندی توافقی
برای تحویل فاز دو نیروگاه بوشهر هستهای
خوشبین باشیم؟
حق بــا شماســت ،تحویــل فــاز اول خیلی
طول کشــید .کار نیروگاه هســتهای بوشــهر
ابتدا با آلمانها شــروع شــد .اما در جریان
جنــگ عــراق و ایــران ،آلمانهــا از ایــران
فــرار کردنــد و مــا آمدیــم .بــه خاطــر دارم
 25ســال پیــش زمانــی که ســفیر نبــودم و
در قالــب یــک مأموریت  5ســاله بــه ایران
آمــدم ،کارشناســان روســی در حــال کار
روی پــروژه فــاز اول نیــروگاه بوشــهر بودند
و ســعی میکردنــد بــا تجهیــزات آلمانــی
بهجامانــده ،کار را ادامــه دهنــد امــا ایــن
تجهیزات برای پیشــبرد کار کافــی نبودند،
بنابرایــن تجهیزات شــوروی را آوردیم .آن
زمان روســیه ضعیف بود زیرا مشکل فنی
و مالــی داشــتیم و اینهــا باعــث طوالنــی
شدن کار شد .اما فاز دو و سه پروژهای کامالً

روسی است و مشکالت فاز اول را نخواهند
داشــت و امیدواریــم مطابــق پیشبینیها
و زمانبندیها کار را به ســرانجام رســانده
و تحویل ایــران دهیم .مقامــات عالیرتبه
سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه ،تعامل
خــوب و تماسهــای منظمــی بــا یکدیگر
دارنــد .بنابرایــن امیــدوارم ایــن پروژههای
مشترک بخوبی پیش بروند.
 ëëروســیه و چیــن اتحــاد اقتصــادی
قدرتمنــدی برقــرار کردهانــد .بــا توجــه به
تحریمهایی که ایران و روســیه با آن مواجه
هســتند ،احتمال تشــکیل اتحاد اقتصادی
سهجانبهای ایران ،روســیه و چین را چقدر
جدی میدانید؟
تحریمهــا غیرقانونــی اســت و آنهــا را
محکوم میکنیم .ما برای روابط اقتصادی
بــا ایران منتظر مجــوز امریکا نیســتیم .ما
کشوری مستقل هستیم و روابط اقتصادی
خود را با هر کشوری که بخواهیم ،ازجمله
ایــران دنبال میکنیــم .در حال حاضر نیز
مــا بــا ایــران همــکاری دوجانبــه داریــم و
تالش میکنیم طبق توافقنامهای که سال
گذشــته در خصــوص تجــارت آزاد ایران و
اتحادیه اقتصادی اوراســیا به امضا رسید،
با تهران تعامل داشته باشیم.
 ëëایــران و روســیه در مورد ثبــات و امنیت
افغانســتان نگرانیهایی مشــترک دارند و
هــر دو مصمم هســتند به حل بحــران این
کشــور یاری برسانند .روســیه همانند ایران
که چندی پیش وارد مذاکره با طالبان شــد،
چند ماه قبــل تالش کرد ،نشســتهایی با
طالبــان برگــزار کند کــه با مخالــف دولت
مواجــه شــد و نهایتــاً ایــن نشســتهای
موردنظــر روســیه برگــزار نشــد .پسازاین
ناکامی ،چشمانداز حل بحران افغانستان
را چگونه میبینید؟
ابتــدا اجــازه بدهیــد از تجربه تلخ شــخصی
خودم درباره افغانســتان برای شــما بگویم.
مــن در زمــان شــوروی و بعــد از فروپاشــی
شــوروی در ســفارت روســیه در کابــل کار
میکردم .بعدازآن در کنســولگری روسیه در
مزار شــریف کارکــردم و از همیــن رو بخوبی
میبینــم امریــکا و متحدانــش کــه  17ســال
است وارد افغانستان شدهاند ،در حال تکرار
اشــتباهات اتحاد جماهیر شــوروی هســتند.
افغانســتان تبدیــل بــه باتــاق امریکا شــده
است و کاخ سفید تالش میکند به هر ترتیب
ممکن ،نظامیــان خود را از این کشــور خارج
کند .به همین دلیل «زلمای خلیلزاد» را که
در افغانســتان ســفیر بوده و تجربه خوبی در
مســائل این کشــور دارد ،مأمور کرد ،راهحلی

ســلمان ولیعهــد عربســتان قتــل جمــال
خاشــقجی ،مخالف سعودی را به او نسبت
میدهنــد و ســنای امریــکا بــن ســلمان را
مقصــر اصلی قلمــداد میکنــد ،در جریان
اجــاس پاریــس پوتیــن بــا ایــن شــاهزاده
بــا صمیمیتــی خــاص و در جلــوی ده هــا
دوربیــن خبــری جهــان ،دیــدار میکنــد .از
ســوی دیگر روســیه در چارچوب کشورهای
صادرکننــده نفت خــارج از اوپک همیشــه
بهدنبــال منافع خود بوده و بــا تولید زیاد و
تبدیل شدن به بزرگترین صادرکننده نفت
خــام ،منافــع بســیاری از کشــورهای عضــو
اوپــک صادرکننده نفت را به خطر انداخته
و موجب عدم النفع زیادی برای کشورهای
صادرکننــده نفت بویژه ایرانی شــده اســت
کــه بشــدت بــه ایــن درآمدهــا نیاز داشــته
اســت .بــر اســاس گــزارش بیپــی ،ذخایــر
اثبــات شــده نفت روســیه  30درصــد کمتر
از ایران اســت ،ولی با صــادرات بیش از 10
میلیــون بشــکه در روز بازار انــرژی را تحت
تأثیر قرار میدهد.
در خاتمــه باید یاد آور شــد کــه در معادالت
روابط اروپا با دیگر کشــورها ،روســیه عاملی

منفــی بــه شــمار مــیرود .احتمــال دارد
کــه کارشــکنی اروپــا بــرای حفــظ برجــام
و بهرهمنــدی ایــران از آن و تعلــل در
ســاماندهی نــوع پرداخــت هــای ارزی بــا
ایــران ،میتوانــد به ســبب نزدیکی هر چه
بیشــتر ایــران به روســیه باشــد .روســیه به
ســبب اشــغال نظامــی اوســتیای جنوبــی
و آبخازیــا در گرجســتان ،انجمــاد حــل
مســأله قره باغ بین جمهــوری آذربایجان
و ارمنســتان ،اشــغال شــبه جزیــره کریمه
و حمایــت از جدایــی طلبــی از ســوی اروپا
تحریم شده است .به همین سبب هر چه
ایران به روســیه نزدیکتر میشــود ،سبب
دوری هرچه بیشــتر اروپا از ایران میشــود.
در حالــی که آینده بازار انــرژی ایران بویژه
گاز در اروپــا میتواند توســعه یابد ،روســیه
مانــع از ورود گاز ایــران بــه اروپا میشــود و
آن را رقیبــی بالقوه برای خــود میداند .با
کشــف ذخایر جدیــد گاز در پــارس جنوبی
اکنــون ذخایــر اثبات شــده گاز ایــران بیش
از روســیه اســت و مقــام اول را داراســت.
بــرای یافتن بــازار ایران نیاز بــه تکنولوژی،
ســرمایهگذاری روی بازار مصــرف دارد که

 من به چند دلیل خروج واقعی آمریکا ازخاک سوریه را باور ندارم .اول اینکه اگر قرار
است چنین خروجی ،اجرایی شود ،آینده پایگاه
نظامی امریکا در «التنف» چه خواهد شد؟
دوم آنکه آینده مناطق شمالی سوریه و بهویژه
منطقه اطراف «فرات» نامشخص خواهد ماند.
درمجموع ،به صداقت آمریکاییها در اجرای
وعده خروج نظامی از سوریه اعتماد ندارم
 دیپلماسی روسیه با سایر کشورهای حاضر درمنطقه ،تفاوت بزرگی دارد .مسکو با همه کشورها،
گروهها و جناحهای سیاسی منطقه در تماس و
ارتباط است .البته طبیعی است ،گاهی ارتباطات
ما با طرفین مناقشهها به نتایج خوبی میرسد اما
رسانهای کردن آنها را به مصلحت نمیدانیم؛
سیاست پشت پرده خیلی مهم است

برای خــروج امریکاییها از افغانســتان پیدا
کنــد .در این میان ،ژنرال «جــوزف دانفورد»،
رئیسستادمشترکارتشامریکاهمبخوبی
تشــخیص داد و اعتــراف کــرد کــه نمیتوان
طالبــان را در جنــگ شکســت داد .بنابرایــن
امریــکا وارد مذاکــره بــا طالبــان در دوحــه و
ابوظبی شد ،مذاکرهای که عربستان و امارات
و پاکســتان هــم در آن مشــارکت دارند .البته
مــا هم با طالبــان تماس داریــم .نمایندگان
آنها ماه نوامبر به مســکو آمدنــد و مذاکراتی
انجــام دادیــم .ما خواهــان مداخلــه در امور
افغانستان نیستیم .یگانه آرزوی ما برقراری
صلح و آرامش در افغانستان است و همراه
کشورهای دوست همچون ایران به بازگشت
صلح به افغانستان کمک کنیم و همچنین
بر خــروج امریکا از افغانســتان تأکید داریم.
اما واقعیتها را هم نمیتوان نادیده گرفت.
طالبــان آماده مذاکــره با دولت افغانســتان
نیســت و موانــع پیچیدهای بر ســر راه تحقق
صلــح در افغانســتان وجــود دارد .بویــژه که
دولت افغانســتان نیز علیه کشورهایی که بر
لزوم مشارکت طالبان در روند سیاسی تأکید
دارند ،موضعگیری کرده و آنها را به مداخله
در امــور داخلی افغانســتان متهــم میکند.
ایــن در حالــی اســت کــه باید توجه داشــت،
نیرویــی کــه در افغانســتان صاحــب نفــوذ
اســت و با داعش میجنگــد ،باید جایگاهی
در ساختارهای آینده این کشور داشته باشد.
عــاوه بر این ،حقــوق تمامــی قومیتها در
افغانستان نیز باید حفظ شود.
 ëëآیا حضــور داعــش در افغانســتان برای
روسیه نگرانکننده است؟
مــا نگــران حضــور داعــش در افغانســتان
هستیم .اما نه از این بابت که تصور کنیم آنان
قادرند فعالیتهای خود را به روســیه منتقل
کننــد .زیــرا کشــورهای دوســت مــا در شــمال
افغانســتان هســتند و مانــع از تــردد داعــش
خواهند بود .اما حضور داعش در افغانستان
برای امنیت تمام منطقه نگرانکننده اســت.
البتــه غربیهــا مدعــی هســتند مــا در حــال
بزرگنمایــی خطــر داعــش در افغانســتان
هســتیم که ادعــای ناروایی اســت .داعش در
مناطق شمالی افغانستان مستقرشده است.
ولــی غرب ایــن را نادیــده میگیرد .مــا این را
بــه غربیها نیز گفتهایم که ازنظر ما سیاســت
آنهــا مقابل داعش در افغانســتان مشــکوک
اســت .جناب ســفیر از اختصاص وقت برای
انجــام گفتوگو و صبوریتان در پاســخگویی
بــه ســؤاالت سپاســگزاریم و امیدواریــم
مناســبات تهران – مسکو در چارچوب تأمین
منافع متقابل دو ملت تقویت شود.

هر ســه مورد در اروپاســت .روسیه همواره
از صدور گاز ایران به ســمت شــرق به آسیا
حمایــت کــرده تــا آن را از بــازار اروپــا دور
ســازد .برای نمونه میتــوان از افتتاح خط
لوله گاز ایران به ارمنســتان در ســال 2005
یاد کــرد که ایــران قصد ادامه خــط لوله از
ارمنستان به گرجستان داشت که گاسپروم
(بــه دلیل دشــمنی گرجســتان با روســیه)
همــه زیرســاخت های خــط لوله و شــبکه
گازرســانی ارمنســتان را بــه بهانــه بدهــی
دولت ارمنســتان به خود مصــادره و مانع
ادامه خط لوله ایران به گرجستان شد.
از دیدگاه غرب ،روســیه یک کشــور خاطی
به شمار میرود .هنگام پذیرش عضویت
روســیه در گروه هفــت و تبدیل آن به گروه
هشت ،کشورهای عضو یاد آور شده بودند
کــه بــه ســبب نقــش روســیه در جهــان ،با
وجــودی که این کشــور صنعتی و توســعه
یافته نیست ولی عضویت آن در این گروه
تثبیــت میشــود تــا در وظایــف جهانی به
ایفای نقش بپــردازد .ولی پس از مداخله
روســیه در اوکرایــن و اشــغال شــبه جزیره
کریمه از این گروه اخراج شد.

ناک داون موقتی پوپولیستها
در چهار گوشه جهان
یادداشت

مک فیشر

مترجم :وصال روحانی

اینکــه تصــور شــود بعد از برخــی رویدادهــای منفی در ســال  2018پایه
پوپولیســم چنان سســت شــده باشــد کــه در ادامه ســال  2019ریشــهکن
شــود ،تصور خام اندیشــانهای است اما شکی نیست که از شمار حامیان
این مرام سیاســی-اجتماعی در ســال سپری شــده ،کاسته؛ و نقاط قوت
سیســتمهای مدرنتر حکومتی فزونتر شد .شاید نماد بزرگ مشکالت
فعلی پوپولیســم در دیوار بیپایه بلندی باشــد که دونالد ترامپ رئیس
جمهوری افراطی امریکا ســالها اســت اصرار در کشــیدن آن بین خاک
این کشور و مکزیک دارد.
ایــن دیوار که به محض شــروع احــداث و دایر شــدن در برخی نقاط
مرزی به ســبب خودداری کنگره نمایندگان امریکا از تعقیب بودجه
ســاخت از حرکــت بــاز ایســتاد و ترامــپ را وادار بــه اعــام تعطیلی
دولت به نشانه اعتراض کرد ،این پیام آشکار را برای عرصه سیاسی
جهان فرســتاد که حق اقدام برای جداســازی یک ملت از کسانی که
تصور میشــود بیشــتر باری بر دوش آن ملت هســتند (تــا یار خاطر
آن) تــا یــک حد مشــخص قابــل تحمل اســت و وقتی خودســتایی و
کوبیدن دیگران انگیزه این گونه کارها باشد حتی یک پوپولیسم احیا
شــده ظرف ســالهای اخیر چــارهای جز عقب نشــینی و پس گرفتن
حرفهای خود ندارد.
ëëموجی که به راه افتاد
پیــروزی بــزرگ ترامپ بر هیــاری کلینتون در انتخابات ســال 2016
امریــکا موجــی از پوپولیســمهای تــازه را در ســطح جهــان جــاری
ســاخت و تعــداد دولتهــا و نظامهای تازهای که مثل کاخ ســفید از
پوپولیســم ســاحی برای به قدرت رسیدن خود ساختند اندک نبود.
اینــک کــه به مــاه دوم از ســال  2019نزدیک میشــویم شــرایط فرق
کــرده و پوپولیســم همــان ســاح مهلکــی نیســت که فشــنگهایش
آماده شــلیک بودند و میتوانســت مردم و نظامهای زیادی را که از
دموکراســی صرف بیپشــتوانه و غیرمتکی به ســرمایههای ضروری
و انبــوه رنــج میبردنــد ،به خــود جلب کند .بــا این حــال حفرههای
ایجاد شــده در پوپولیسم و زخمهای برجای مانده از مردم بهرهمند
شــده از آن نیز بهگونهای نیســت که یک بازیابی و تثبیت دوباره دور
از دســترس ایــن روش حکومتــی و مجریان آن باشــد .مشــکل فقط
امریــکا و ترامــپ نیســت و نوعــی زورورزی اضافی و تــاش خارج از
قاعــده برای کنار زدن رقبایی که ســاحهای اقتصادی پوپولیســتها
را ناکارآمــد توصیــف میکننــد مســائلی اســت که ســال اخیــر پایان
یافتــه  2018را برای آنها بســیار ســختتر و تلختر از ســال شــیرین و
تــوأم با یکهتازیهــای  2017جلوه داد .عکسالعمــل برخی رهبران
پوپولیســتی به قدرت رسیده در غرب و شرق نیز در قبال یورشهای
مخالفــان و مواضع تســخیر شــده توســط آنها واکنشهایــی عقالیی
نبوده و ناکامیها را تشدید کرده است.
شــرایط فعلی پوپولیستها نیز مؤید عقبنشــینی موقتی آنها به قصد
درمان کردن زخمهای وارده و تقویت مجدد برای رویاروییهای بعدی
اســت ولی پوپولیستها نمیتوانند منکر شوند که مواضع حساس را در
سال  2018از دست دادند و این روال به ماه نخست سال  2019هم بسط
یافته است.
ëëزندگی در سراشیبی
کاس مادی یک تحقیقگر سیاســی از کشــور هلند میگوید پوپولیستها
هنــوز طرفــداران زیادی دارند اما باید بدانند پس از ســالهای رویارویی
 2015تــا  2017کــه بســیاری از جاهــا و کشــورها را پیرو فلســفه حکومتی
خویش ساختند اینک در سراشیبی افتادهاند و حالت بوکسوری را دارند
کــه بهرغم توانمندی بر اثر مشــتهایی ســنگین ناک داون شــده و کف
رینــگ افتاده اما از ناک اوت کامــل هم فاصله زیادی دارد و اوضاع دور
از یک تیرگی کامل برای آنها است.
پایههــای پوپولیســم در ســالهای اخیــر به قــدری محکم شــد که حتی
امثــال آنــگال مــرکل قــدر قــدرت را در آلمان در مســیر رهاکردن پســت
صدراعظمی قرار داد و اضافه بر ایتالیا به اروپای شرقی هم بسط یافت
و حتــی امانوئــل مکرون رئیسجمهــوری بیش از حد ناپخته فرانســوی
کــه ماهها اســت مواضعش توســط مخالفان بمباران سیاســی میشــود
پیروزیاش در انتخابات دو سال و اندی پیش کشورش را مدیون ادغام
نوعــی از پوپولیســم بــه ظاهر منطقــی با سوسیالیســتی بود کــه فقط در
فرانسه جواب میدهد.
بررســیهای جدید تصریح میکنــد در گزینشهــا و انتخابات کنونی
در غــرب بــه طور متوســط روی بیش از یــک رأی به پوپولیســتها در
بیــن هر  6رأی مأخوذه نمیتوان حســاب کرد ولــی همین نیز ثمره و
اندوخته اندکی نیســت زیرا ســایه احزاب و گرایشهای سیاسی هیچ
اطمینانی به کســب همان تک رأی را هم ندارند و معترضاند که در
بازی قدرت و در دســت گرفتن مهرهها هنوز از پوپولیستهای جدید
عقب هستند.
 ëëنماد اصلی ضربات وارده به پوپولیسم
بــا این حال چــه بخواهیم و چــه نخواهیم مرکز ثقل اتفاقــات مرتبط با
پوپولیســم به سبب روشهای پر سر و صدای حکومتی دونالد ترامپ و
اتفاقاتی که در مورد لغو پارهای از پیمانهای همکاری امریکا با کشورها
و نهادهای مختلف در سالهای  2017و  2018روی داده در خاک امریکا
بوده است.
یــک نمــاد آشــکار این فرآینــد در انتخابات میــان دورهای در این کشــور
چهــره نمایانده آنجا که مجلس نمایندگان به دســت نیروهای مخالف
ترامــپ و بواقــع کســانی افتــاد کــه پوپولیســم او را نوعــی مــردم فریبی
میداننــد .در میــان زنانــی کــه در انتخابــات فــوق بــه قــدرت رســیدند
میتوان به الکســاندریا اوکازیو کورتز اشــاره کرد و همین طور باربارا لی،
جاهانــا هیــز و لورن انــدروود که هر چند بــرای اولین بار بــه مجلس راه
یافتنــد و در ایــن زمینــه کارآموزده نیســتند اما وجه مشترکشــان تأکید
آنها به سیســتمهای حکومتیای است که اصالحات مردم نهاد در آنها
بهانــهای برای لغــو اختیارات اساســیتر دولــت نباشــد و تکدیگری به
دستور کار برخی وزارتخانهها تبدیل نشود.
این روش و آیینی اســت که «پوپولیسم مدل ترامپ» به امریکا تحمیل
کــرده و در ظاهر قضایــا رویکرد به آرای مردم و عــرض ارادات به ملت
و خواســتههای آنها اســت اما در واقع فقط نهادهایــی را تبلیغ و تقویت
میکنــد که ابــزار اقتصادی قویتــری در ارتباطات بینالملــل دارند و با
مکانیسمهای اقتصادی ترامپ همسوتر هستند.
 ëëروشهای جبرانی
اواخر ســال  2018با سست شدن این انگارهها برای پوپولیستها کار
برای آنها ســختتر شد ولی ترامپ در تنهایی اوایل سال  2019خود
در حال طراحی روشهایی برای برخاســتن از این حالت ناک داون
موقت اســت و همفکران و همتاهای او در سایر دولتهای تضعیف
شــده پوپولیســتی در ســایر نقاط جهــان نیز همیــن را در دســتور کار
خویــش دارنــد .فاصله آنها با یــک ناک اوت نهایــی فاصلهای قابل
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