
به       یق� رش� اروپای در الیسم لیرب� شکستخورده »چگونه شد « خدایی� مبدل

کراستف  ایوان
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ساله ی آمریکایی، ماه ها سرتاسر اروپای شرقی را به 26، جان فِفِر، یک جوان 1990در بهار سال 

امید رمزگشایی از آینده ی پساکمونیستی آن و نوشتن کتابی درباره ی تحوالت تاریخی ای که پیش

او متخصص نبود به همین دلیل به جای آزمون نظریه ها، پای. چشمانش در حال وقوع بود، درنوردید

.تناقضاتی که با آن ها روبه رو می شد جذاب و شگفت آور بود. صحبت اقشار مختلف مردم نشست

بسیاری از کسانی که با آن ها مصاحبه می کرد. مردم اروپای شرقی خوش بین اما بیمناک بودند

انتظار داشتند ظرف مدت پنج سال، یا حداکثر ده سال، بتوانند همانند مردم وین یا لندن زندگی

بنا بر مشاهدات جامعه شناس مجارستانی،. اما این امیدها با اضطراب و دلواپسی همراه بود. کنند

مردم ناگهان دریافته بودند که در سال های آتی مشخص خواهد شد که چه کسانی: »الِمیر هانکیس

فقیر خواهند بود و چه کسانی ثروتمند؛ چه کسانی قدرتمند خواهند بود و چه کسانی بی بهره از

قدرت؛ چه کسانی به حاشیه رانده خواهند شد و چه کسانی در مرکز قرار خواهند گرفت؛ و چه

کسانی خواهند توانست خاندان خود را به قدرت برسانند و فرزندان چه کسانی در رنج و عذاب

.«خواهند بود

ففِر عاقبت کتابش را منتشر کرد اما به کشورهایی که فکرش را برای مدتی مشغول کرده بودند،

 سال بعد، وی تصمیم گرفت دوباره از این منطقه دیدار کند و به دنبال۲۵با این حال . بازنگشت

این بار اروپای شرقی ثروتمندتر بود اما.  مصاحبه کرده بود۱۹۹۰کسانی بگردد که با آن ها در سال 

آن آینده ی سرمایه دارانه از راه رسیده بود اما مزایا و فشارهای آن. زیر آوار ناخرسندی مانده بود

برای نسل جنگ»ففر پس از یادآوری این امر که . به شکلی نابرابر و حتی احمقانه توزیع شده بود

برای نسل کنونی»می نویسد « بود" خدای شکست خورده"جهانی دوم در اروپای شرقی، کمونیسم 

.«ساکن در این منطقه، لیبرالیسم خدای شکست خورده است

از اسامی مختلفی 1989برای توصیف تالش کشورهای کمونیست پیشین برای تقلید از غرب پس از 

استفاده شده است ــ آمریکایی شدن، اروپایی شدن، دموکراتیک شدن، لیبرال شدن، توسعه، ادغام،

سازگار شدن، جهانی شدن ــ اما معنای آن ها همواره مدرن شدن از راه تقلید و ادغام شدن از راه

به باور پوپولیست های امروزِی اروپای مرکزی، پس از فروپاشی کمونیسم،. همانند سازی بوده است

آنان دائماً از این که تقلید از. لیبرال دموکراسی به راست کیشی جدید و اجتناب ناپذیر مبدل شد

ارزش ها، نگرش ها، نهادها و کردارهای غربی به امری ضروری و الزامی مبدل شده است، ابراز

.تأسف می کنند



در سراسر اروپای شرقی و مرکزی، بسیاری از دموکراسی هایی که در پایان جنگ سرد پدید آمدند

در آن ها از مخالفان سیاسی دیوسازی. اینک به رژیم های اکثریت ساالرِ توطئه باور تبدیل شده اند

می شود، از نفوذ و تأثیر رسانه های غیرحکومتی، جامعه ی مدنی و دادگاه های مستقل جلوگیری به

عمل می آید و تعریفی که از حاکمیت ارائه می شود عبارت است از عزم رهبران برای مقاومت در

برابر فشار برای همنوایی با الگوها و آرمان های غربِی تکثرگرایی، شفافیت حکومت و رواداری

.نسبت به خارجی ها، دگراندیشان و اقلیت ها

هیچ عامل منفردی نمی تواند ظهور همزمان ضدیت اقتدارگرایانه با لیبرالیسم را در کشورهایی با

با این همه، به طور کلی ناخرسندی از. شرایط مختلف در دهه ی دوم قرن بیست و یکم توضیح دهد

.جایگاه محوری لیبرال دموکراسی و سیاست تقلید نقشی اساسی در ظهور این پدیده داشته اند

بهترین توضیح برای غلبه ی کنونی روحیه ی ضدیت با غرب در جوامع پساکمونیستی، فقدان

.بدیل هاست و نه کشش گرانشی گذشته ی اقتدارگرایانه یا خصومت تاریخی ریشه دار با لیبرالیسم

انگیزه ی مستقلی بود که موج بیگانه هراسی پوپولیستی« هیچ راه دیگری وجود ندارد»همین فکر که 

و بومی گرایی واپس گرایانه را پدید آورد، موجی که از اروپای مرکزی و شرقی آغاز شد و اینک

.تقریباً سراسر جهان را فرا گرفته است

.پس از خاتمه ی جنگ سرد، هدف مشترک اروپای شرقی و مرکزی شتاب برای پیوستن به غرب بود

در ابتدا تصور بر این بود. این بود که از سر تا پا غربی شوند 1989در واقع، غایت اصلی انقالب های 

که تقلید شورمندانه از الگوهای غربی، که همزمان با خروج نیروهای شوروی از این منطقه صورت

اما بعد از دو دهه ی پرتالطم، جنبه های منفی این سیاست تقلید. می گرفت، تجربه ی رهایی است

با باال گرفتن ناخرسندی ها، سیاستمداران نالیبرال. آشکارتر از آن بود که بتوان آن را انکار کرد

.محبوبیت یافتند و در مجارستان و هلند به قدرت رسیدند

، لیبرالیسم با آرمان هایی چون فرصت های فردی، آزادی تحرک و1989در سال های اولیه پس از 

سفر، جرم زدایی از دگراندیشی، دسترسی به عدالت و پاسخگو بودن حکومت در برابر خواسته های

، دو دهه افزایش نابرابری اجتماعی، فساد فراگیر و توزیع2010در . مردمی یکسان انگاشته می شد

ناعادالنه ی دارایی های عمومی بین گروه کوچکی از مردم باعث مخدوش شدن نسخه های لیبرالیسم

بی اعتمادی عمیقی نسبت به نخبگان 2008بحران اقتصادی . در اروپای شرقی و مرکزی شده بود

عرصه ی تجارت و سرمایه گذاری مخاطره آمیز، که آشکارا موجب ویرانی نظام مالی جهان شده

.بودند، به وجود آورده بود

این. به بعد، لیبرالیسم در این منطقه دیگر نتوانست آبروی از دست رفته ی خود را بازجوید 2008از 

بحران مالی موجب تضعیف شدید استدالل هایی شد که از تداوم تقلید از سرمایه داری به سبک

.آمریکایی حمایت می کرد ــ مبلغان این استدالل تنی چند از اقتصاددانان آموزش دیده در غرب بودند

اطمینان به این که اقتصاد سیاسی غرب الگویی برای آینده ی بشریت است با این باور گره خورده

چنین تأثیر ایدئولوژیکِی ــ و 2008به همین دلیل است که . بود که نخبگان غربی در کار خود خبره اند

.نه صرفاً اقتصادی ــ ویرانگری داشت



دلیل دیگر این که مبالغه ی پوپولیست های اروپای شرقی و مرکزی درباره ی جنبه های تاریک

لیبرالیسم اروپایی برایشان هیچ پیامدی ندارد این است که گذر زمان باعث پاک شدن خاطرات

در همین حال، احزاب نالیبرال. تاریک تر جنبه های نالیبرالیسم اروپایی از حافظه ی جمعی شده است

در مجارستان و حزب قانون و( فیدِس)حاکم در اروپای شرقی و مرکزی، مانند اتحاد مدنی مجار 

عدالت در لهستان، به دنبال آن هستند تا با بی اعتبار ساختن اصول و نهادهای لیبرال از زیر بار

برای توجیه برچیدن نظام قضایی و. اتهامات مشروع فساد و سوءاستفاده از قدرت فرار کنند

«دل در گرو بیگانگان»روزنامه نگاری مستقل ادعا می کنند که آنان از ملت در برابر دشمنانی که 

.دارند، دفاع می کنند

با این حال، تمرکز بر فساد و خالف کاری حکومت های نالیبرال منطقه به فهم حمایت عمومی از

اما تا. بی شک، علل ظهور پوپولیسم بسیار پیچیده است. احزاب پوپولیست ملی گرا کمکی نمی کند

اندازه ای ریشه در حس تحقیری دارد که ناشی از تالش طاقت فرسا برای تبدیل شدن، در بهترین

«گذار به دموکراسی»ناخرسندی از . حال، به روگرفتی نامرغوب از الگویی ممتاز و مرغوب است

خارجی که فهم درستی از واقعیت های« ارزیابان»در سال های پس از سقوط کمونیسم با حضور 

مجموعه ی این تجارب منجر به واکنش بومی گرایانه در این منطقه شد،. محلی نداشتند، تشدید شد

ملی که به دست اشکال و الگوهای نامناسب و بدقواره ی غربی« اصیل»یعنی تأکید بر سنت های 

لیبرالیسم پساملی گرایانه که با گسترش اتحادیه ی اروپا همراه بود به. سرکوب شده بودند

.پوپولیست های جاه طلب اجازه داد مدعی مالکیت انحصاری سنت ها و هویت ملی شوند

عامل دیگری که به این وضعیت یاری. این امر علت اصلی شورش علیه لیبرالیسم در منطقه بود

هیچ بدیلی برای الگوهای سیاسی و اقتصادی 1989رساند این پیش فرض مسلم بود که پس از 

این پیش فرض موجب شد میلی برای مخالفت با آن و با اثبات وجود چنین. لیبرال وجود ندارد

حزب راست گرای افراطی و پوپولیست آلمان، آلترناتیو برای آلمان، را در نظر. بدیل های ایجاد شود

همان طور که از نام آن بر می آید، این حزب در پاسخ به ادعای آنگال مرکل مبنی بر این که. بگیرید

وی با بیان این که پیشنهاد حکومت تنها. است، تشکیل شد« بدون آلترناتیو»سیاست پولی او 

.گزینه ی موجود  است موجب شد جستجویی پرشور و سازش ناپذیر برای یافتن بدیل ها آغاز شود

ً فرض عادی و بهنجار بودن پساملی گرایی منجر به بروز واکنشی مشابه شد و در کشورهای سابقا

.کمونیست طغیانی در ضدیت با لیبرالیسم، جهانی شدن، مهاجران و اتحادیه ی اروپا شکل گرفت

دشمنان»عوام فریبان پوپولیست، که به خوبی می دانند برای جلب حمایت عمومی چگونه از 

اهریمن سازی کنند، از این طغیان بهره برداری کردند« داخلی .

، که1968انقالب .« تمام انقالب ها، ناکامی اند اما ناکامی یکسانی نیستند»به گفته ی جرج اورول 

تا چه 1968غایت آن وضعیت بهنجار و طبیعی به سبک غربی بود، چه نوع ناکامی ای بود؟ انقالب 

اندازه در برابر ضدانقالب نالیبرالی که دو دهه بعد پدید آمد، مسئول است؟

« در سراسر اروپای مرکزی و شرقی به وقوع پیوستند عمدتاً رنج 1989که در « انقالب های مخملی

هرگز. و صدمات انسانی، که معموالً جزئی از دگرگونی های بنیادین سیاسی است، به همراه نداشتند

پیشتر از این، این تعداد از رژیم های مستقر به طور همزمان و با استفاده از روش های مسالمت آمیز



چپگرایان این انقالب های مخملی را به عنوان ابراز قدرت مردم. سرنگون و جایگزین نشده بودند

راست گرایان نیز از این انقالب ها به عنوان غلبه ی بازار آزاد بر اقتصاد دستوری و پیروزی. ستودند

لیبرال های آمریکایی و هوادار آمریکا با افتخار. حکومت آزاد بر دیکتاتوری تمامیت خواه تمجید کردند

لیبرالیسم را، که همواره از طرف چپ گرایان به عنوان ایدئولوژی حفظ وضع موجود تمسخر

این تغییراِت عمدتاً غیرخشونت آمیزِ رژیم ها در. می شد، با رؤیای تغییر رهایی بخش مترادف دانستند

.اروپای شرقی دارای اهمیتی جهانی بودند زیرا حکایت از پایان یافتن جنگ سرد داشتند

با توجه به نقش. تنها ویژگی منحصربه فرد آن ها نبود 1989ماهیت خشونت پرهیزِ انقالب های 

برجسته ی اندیشمندان خالق و فعاالن سیاسِی فهیمی مانند واسالو هاول در چکسلواکی و آدام

اما. به عنوان انقالب های روشنفکران یاد می شود 1989میخنیک در لهستان، گاهی از رویدادهای 

باقی بمانند دشمنی با آرمان شهرها و آزمایش های سیاسی« مخملی»آن چه باعث شد این انقالب ها 

چهره های برجسته ی این انقالب ها به جای آن که به دنبال چیز کامالً جدیدی باشند می خواستند. بود

.نظامی را واژگون کنند تا بتوانند از نظامی دیگر تقلید کنند

 

«فقدان ایده های ابداعی یا معطوف به آینده»برجسته ترین فیلسوف آلمان، یورگن هابرماس، از 

انقالب های»به گرمی استقبال کرد زیرا از نظر او انقالب های اروپای مرکزی و شرقی 1989پس از 

هدف آن ها این بود که جوامع اروپای شرقی و مرکزی را. بودند« انقالب های جبرانی»یا « تصحیح گر

.قادر سازند به چیزهایی دست یابند که اروپای غربی پیشتر به آن دست یافته بود

رؤیای جهانی بی عیب و نقص و کامالً بدیع را 1989خود مردم اروپای شرقی و مرکزی هم در 

،۱۹۷۰در اواخر دهه ی . بودند« کشوری طبیعی»در « زندگی طبیعی»آنان در آرزوی یک . نداشتند

هنگامی که شاعر آلمانی هانس ماگنوس انتسنبرگر به مجارستان رفت، با برخی از معروف ترین

ما نماینده ی. ما دگراندیش نیستیم: »منتقدان رژیم کمونیستی صحبت کرد و آنان به او گفتند که

«آزادی، برادری، وضعیت عادی»شعار میخنیک برای دوران پساکمونیستی .« وضعیت عادی هستیم

دگراندیشان پس از دهه ها تظاهر به این که منتظر آینده ای درخشان اند، اینک هدف اصلی شان. بود

.زیستن در اکنون و برخورداری از لذات زندگی روزمره بود

به این ترتیب نخبگان اروپای مرکزی تقلید از غرب را مسیری هموار و آزموده به سوی وضعیت

اما این اصالح طلبان که سخت دلگرم پیوستن به اتحادیه ی اروپا بودند موانع. عادی می دانستند

محلی ای که در برابر لیبرال سازی و دموکراتیک سازی وجود داشت را دست کم گرفته بودند و

موج ضدیت با لیبرالیسمی که. برآوردی گزاف از عملی بودن واردات الگوهای غربی کارآمد داشتند

امروزه سراسر اروپای مرکزی را فرا گرفته بازتاب ناخرسندی گسترده ی عمومی از حس تحقیر

حرمت و شأن ملی و فردی  ای است که این پروژه ِی آشکارا صادقانه برای اصالح از طریق تقلید، در

.پی داشته است

در سراسر اروپای شرقی و مرکزی، وجد و شادمانی از فروپاشی کمونیسم این انتظار را پدید آورد

برخی فکر می کردند کافی است که صاحب منصبان. که اصالحات بنیادین دیگر نیز حصول پذیر است

کمونیست مقام ها و مشاغل خود را ترک کنند تا مردم اروپای مرکزی و شرقی کشوری متفاوت،



هنگامی که غربی سازِی سریع به شکلی. آزادتر، آبادتر، و از همه مهم تر، غربی تر داشته باشند

مهاجرت به همراه خانواده به غرب به گزینه ای. جادویی تحقق نیافت، راه حلی بدیل محبوبیت یافت

.مرجح مبدل شد

در حالی که زمانی دگراندیشان کشورهایی مانند لهستان مهاجرت به غرب را تسلیم و فرار

انقالبی که. این عقیده دیگر معنای خود را از دست داد 1989خیانت آمیز تلقی می کردند پس از 

هدف اصلی اش غربی سازی بود، نمی توانست اعتراض قانع کننده ای نسبت به مهاجرت به سمت

چرا یک جوان لهستانی یا مجارستانی باید صبر می کرد تا کشورش روزی مانند. غرب داشته باشد

آلمان شود در حالی که می توانست همین فردا در آلمان مشغول به کار شود و خانواده تشکیل

دهد؟ در این منطقه گذار دموکراتیک نقل مکان دسته جمعی به غرب بود و در نتیجه تنها انتخابی که

.وجود داشت این بود که یا به تنهایی و زودتر مهاجرت کنند یا دیرتر و به صورت دسته جمعی

و 1789پس از انقالب فرانسه در . انقالب ها اغلب مردم را مجبور به گذشتن از مرزها می کنند

پس از به قدرت رسیدن بولشویک ها در روسیه، این دشمنان شکست خورده ی 1917مجدداً در 

، این برندگان انقالب های مخملی، و نه1989پس از . انقالب ها بودند که کشور خود را ترک کردند

کسانی که با بی صبری منتظر بودند کشورشان تغییر کند. بازندگان، بودند که تصمیم به فرار گرفتند

همان کسانی بودند که مشتاق بودند مانند شهروندان آزاد زندگی کنند و در نتیجه نخستین افرادی

.بودند که برای تحصیل، کار و زندگی عازم غرب شدند

نمی توان تصور کرد که تروتسکی پس از پیروزی انقالب بلشویک تصمیم به ثبت نام در دانشگاه

اما این دقیقاً همان کاری است که نخست وزیر آینده ی مجارستان، ویکتور. آکسفورد می گرفت

انگیزه ی زیادی برای مسافرت به غرب 1989انقالبی های . اوربان، و بسیاری دیگر انجام دادند

داشتند زیرا می خواستند از نزدیک شاهد نحوه ی عملکرد آن نوع جامعه ی طبیعی ای باشند که آرزو

.داشتند در کشورشان ایجاد شود

خروج انبوه جمعیت از منطقه در دوران پس از جنگ سرد، به ویژه که بسیاری از آنان جوانان بودند،

هنگامی که یک پزشک کشورش. پیامدهای اقتصادی، سیاسی و روانشناختی عمیقی بر جای گذاشت

تمام منابعی را که دولت برای تحصیلش سرمایه گذاری کرده است با خود می برد و را ترک می کند

پولی که او برای خانواده اش خواهد. کشورش را از استعداد و بلندپروازی هایش محروم می کند

.فرستاد نمی تواند فقدان مشارکت او را در حیات سرزمین مادری اش جبران کند

مهاجرت افراد جوان و تحصیل کرده بر شانس پیروزی احزاب لیبرال در انتخابات ضربه ای جدی، و

احتماالً به دلیل خروج جوانان است که در بسیاری از. شاید بتوان گفت مرگبار، وارد کرده است

کشورهای منطقه در زمین های زیبای بازی کودکان که با پول اتحادیه ی اروپا ساخته شده اند، هیچ

این که احزاب لیبرال در میان رأی دهندگانی که خارج از کشور آرای. کودکی مشغول بازی نیست

،2014برای مثال، در . خود را به صندوق ها می ریزند محبوبیت بیشتری دارند، بسیار معنادار است

کالوس یوهانیس، فردی لیبرال و آلمانی تبار، به عنوان رئیس جمهور رومانی انتخاب شد زیرا

در کشوری که. هزار رومانیایی که خارج از کشور زندگی می کردند عمدتاً به او رأی دادند۳۰۰



اکثریت جوانان آرزوی ترکش را دارند، صرِف ماندن در کشور باعث می شود، هر اندازه هم که

.موفق باشید، احساس کنید که بازنده اید

اروپا به آن دچار شد 2016-2015مسئله ی مهاجرت و کاهش جمعیت با بحران پناهندگان که در 

، مرکل، صدراعظم آلمان، تصمیم گرفت صدها هزار پناهنده ی2015آگست  24در . مرتبط است

سپتامبر، گروه ویشگراد ــ جمهوری چک، 4روز بعد، در  10تنها . سوری را به کشور راه دهد

اسلواکی، مجارستان و لهستان ــ اعالم کردند که نظام سهمیه بندی اتحادیه ی اروپا برای توزیع

حکومت های اروپای شرقی و مرکزی به«. قابل قبول نیست»پناهندگان در سراسر اروپا 

ماریا اشمیت، از برجسته ترین روشنفکران نزدیک. استدالل های بشردوستانه ی مرکل اعتماد نداشتند

.«به نظرم این ها همه حرف مفت است: »به ویکتور اوربان، در این باره گفت

در این دوران بود که پوپولیست های اروپای مرکزی نه تنها از بروکسل بلکه، با شدت و هیجانی

پوپولیست های. بیشتر، از لیبرالیسم غربی و گشودگی اش نسبت به جهان اعالم برائت کردند

هراس افکن اروپای مرکزی، بحران پناهندگان را دلیل و مدرکی قاطع مبنی بر آن می دانستند که

.لیبرالیسم توانایی ملت ها را برای دفاع از خود در جهانی پر از کینه و دشمنی تضعیف کرده است

نسبت به تغییر بافت جمعیت وجود داشت اینک تا اندازه ای 2018تا  2015وحشتی که در سال های 

باید به این پرسش پاسخ داد که چرا در اروپای مرکزی و شرقی چنین ماده ی. فروکش کرده است

.مشتعل سیاسی ای پدید آمد آن هم در حالی که تقریباً هیچ پناهنده ای وارد این کشورها نشد

ترس از این که خارجیان، که به باور آنان قابلیت. دلیل نخست، که پیشتر هم ذکر شد، مهاجرت بود

ادغام شدن در جامعه را ندارند، وارد کشور شوند و هویت و انسجام ملی را تضعیف کنند بر

دغدغه ای که نسبت به افول جمعیت وجود داشت و اغلب. نگرانی ها نسبت به مهاجرت دامن می زد

درصد، لیتوانی21التویا  2017-1989در بازه ی . هم آشکارا مطرح نمی شد، بر این ترس ها می افزود

 میلیون نفر،۳.۴در رومانی، . درصد جمعیت خود را از دست داد 21 درصد و بلغارستان تقریباً ۲۲.۵

کشور را 2007سال سن داشتند، پس از پیوستن به اتحادیه ی اروپا در  40که اغلب آنان کمتر از 

ترکیبی از جمعیت کهنسال، نرخ پایین زاد و ولد و جریان پایان ناپذیر مهاجرت عامل. ترک کردند

تعداد کسانی که. اصلی وحشت نسبت به تغییرات بافت جمعیت در اروپای شرقی و مرکزی است

از اروپای شرقی و مرکزی به سمت اروپای غربی روانه شدند 2009-2008در اثر بحران های مالی 

.بیشتر از تمام افرادی است که در اثر جنگ سوریه به اروپا آمده اند

از اروپای شرقی و مرکزی و ترس از زوال هویت ملی می تواند به 1989گستردگی مهاجرت پس از 

ــ به رغم حضور 2016-2015فهم علل واکنش شدیداً خصمانه ی این منطقه به بحران پناهجویان در 

حتی می توان این فرضیه را پیش کشید که. تعداد اندکی از پناهجویان در این منطقه ــ کمک کند

سیاست های ضدمهاجرت در منطقه ای که اصوالً مهاجری ندارد نمونه ای از آن چیزی است که برخی

می نامند ــ سازوکاری دفاعی که افراد به کمک آن آگاهانه تهدیدی جابه جایی از روانشناسان

غیرقابل پذیرش را از ذهن خود بیرون می کنند و جای آن را به تهدیدی جدی اما قابل مدیریت

هیجان زدگی درباره ی مهاجراِن ناموجودی که در ُشُرف به دست گرفتن اداره ی کشورند. می دهند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C)


کاسته شدن از)به جای خطری واقعی ( مهاجرت)نشان دهنده ی جایگزین شدن خطری موهوم 

.است که نمی توان آن را بر زبان آورد( جمعیت و از میان رفتن بافت جمعیتی

ترس از تکثر و تغییر، که پروژه ی خیال پردازانه ی بازسازی تمام جوامع بر مبنای الگوهای غربی به

شوک روحی. آن دامن می زند، عوامل مهمی در شکل گیری پوپولیسم اروپای غربی و مرکزی است

ناشی از سیل خروج مردم از این منطقه می تواند چیزی را توضیح دهد که در غیر این صورت یک

راز باقی می ماند ــ حس شدید فقدان حتی در کشورهایی که از تغییرات سیاسی و اقتصادی دوران

در سراسر اروپا، مناطقی که در دهه های گذشته بیشترین. پساکمونیستی سود نسبتاً زیادی برده اند

میزان کاهش جمعیت را داشته اند همان هایی هستند که گرایش بیشتری برای رأی دادن به احزاب

.راست افراطی دارند

حکومت های اروپای شرقی، که از میان رفتن بافت جمعیت آنان را سخت نگران کرده است، به

دنبال دالیلی هستند تا شهروندان ناراضی شان، به ویژه جوانان، را از رفتن به اروپای غربی منصرف

گاهی اوقات به نظر می رسد اوربان می خواهد سیاست درهای بسته را به اجرا درآورد و. کنند

اما از آنجا که نمی تواند چنین کاری انجام دهد، با. هرگونه مهاجرت به خارج یا داخل را قدغن کند

چگونه می توان جوانان را متقاعد. التماس از جوانان مجارستان می خواهد کشور را ترک نکنند

ساخت که غرب میهن بهتری برای آنان نخواهد بود در حالی که سیاست های اوربان در حال ویران

کردن هرگونه شانس زیست خالقانه و رضایت بخش در داخل کشور است؟

پوپولیسم در ورشو و بوداپست ظاهراً بحران پناهچویان در غرب را به فرصتی برای شرق مبدل

شهروندان تنها زمانی دیگر کشور را به قصد رفتن به غرب ترک نمی کنند که غرب. ساخته است

در« ارزش تقلید ندارد»نکوهش غرب و گفتن این که نهادهایش . جاذبه ی خود را از دست بدهد

اما سود جانبی آن این است که با منصرف کردن. حقیقت انتقامی موهوم و برآمده از بیزاری است

پوپولیست ها شیوه ی. افراد از مهاجرت، به اولویت نخست سیاستگذاری منطقه یاری می رساند

اما شکایت اصلی. پذیرش مردم خاورمیانه و آفریقا را در اروپای غربی به باد سرزنش می گیرند

آنان از این است که اعضای اتحادیه ی اروپا درهای خود را بر روی مردم اروپای شرقی و مرکزی

.گشوده اند و با این کار منطقه را از مؤترترین و مفیدترین شهروندانش محروم می کنند

برخالف بسیاری از. این مطالب ما را به اساسی ترین ایده ی نالیبرالیسم معاصر می رساند

نظریه پردازان معاصر، خشم پوپولیست ها بیش از آن که معطوف به چندفرهنگی باشد متوجه

از نظر دموکرات های نالیبرال اروپای شرقی و مرکزی، بزرگ ترین. فردگرایی و جهان وطنی است

تهدید علیه بقای اکثریت مسیحی سفیدپوست اروپا ناتوانی کشورهای غربی در دفاع از خودشان

آنان نمی توانند از خود دفاع کنند زیرا غلبه ی فردگرایی و جهان وطنی آنان را نسبت به. است

.تهدیدهایی که با آن ها مواجه اند نابینا ساخته است

1990اگر در دهه ی . دموکراسی نالیبرال وعده می دهد که چشمان شهروندان را خواهد گشود

لیبرال ها بر سر حقوق قانون اساسی و قانونی افراد اجماع داشتند اکنون نالیبرال ها بر سر این

بنا بر این. مسئله وفاق دارند که حقوق اکثریت سفیدپوست مسیحی در خطری مهلک قرار دارد

استدالل، اروپاییان برای حفظ برتری شکننده ی این اکثریِت تحت محاصره از ائتالف موذیانه ی



بروکسل و آفریقا، باید فردگرایی و جهان شمول گرایی تحمیلیِ  لیبرال ها را با سیاست هویتی یا

اوربان و رهبر حزب قانون و عدالت در لهستان، یاروسواف. گروه گرایی خود جایگزین کنند

کاچینسکی، کوشیده اند با کمک همین منطق، ملی گرایی بیگانه هراس نهفته در میان هم میهنان خود

.را برانگیزانند

انتقام نهایی پوپولیسم اروپای شرقی و مرکزی از لیبرالیسم غربی صرفاً رد ایده ی تقلید از غرب

اوربان و کاچینسکی مکرراً ادعا می کنند که اروپایی. نیست بلکه خواهان معکوس کردن آن است

اوربان ضمن. واقعی ما هستیم و غرب اگر خواهان نجات خودش است باید از شرق تقلید کند

بیست و هفت سال پیش در اروپای شرقی، ما تصور می کردیم که اروپا: »گفت 2007نطقی در 

.«آینده ی ماست؛ امروز احساس می کنیم ما آینده ی اروپا هستیم
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