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 که اغلب )دورانی  5491تا  5491 یفاصله در جنبش کارگری چشمگیر هایپیشروی

 حقوقو گسترش چشمگیر  شود(یاد میی از آن دارسرمایه ییدوران طلا عنوانبه

یکای امرلی )سوی آتلانتیک شما دو ها درجنبشین که او کارگری اجتماعی، سیاسی 

اقتصادی و مالی و همین  واکنش دستگاه به ،شمالی و اروپای غربی( به دست آوردند

 هاییستسیا هادستگاه. این بسیار داشتثیرات أکه ت –انجامید  ایرسانهطور سیاسی و 

جدی  طورهب کارگری تدوین کردند که جنبشعلیه های نولیبرالی کلاً موسوم به سیاست

ی کارگری کاست و حقوقی را که در طول چند دهه به دست آورده هاجنبشاز قدرت 

 . بودند کاهش داد

 زادر اغلب این کشورها گویند. می از این تغییرات سخن روشنیآمارهای موجود به

فع درآمدهای سرمایه کاهش درآمد نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به ن 5411 یدهه

 (5).یافته است

جهان  در الگوی مسلط - سیاسی طبقات حاکم ییعنی پروژه - یسمنولیبرالدرنتیجه، 

ای هم روایت و گفتمان تازه ،درنتیجه. شد ،هم دراروپا و هم در امریکای شمالی ،غرب

ه کرگر )ی کاطبقه و یا دارسرمایه یحاکم شده است که در آن مفاهیمی چون طبقه

یاسی و س ادبیات عمل از در و گفتمان سوسیالیستی بودند( هابررسی یدرواقع مشخصه

دهد که چرا حتی رهبران می توضیح فکری یزمینهاین  اند.عمومی حذف شده هایرسانه

 یهمبارز». مفهوم و روایت کننداستفاده نمیطبقاتی  ادبیاتاز احزاب چپ هم دیگر 

شده  حذف هاو گفتمان هاهم از این روایت ی کارگرطبقه شد و کنار گذاشته« طبقاتی

روتمندان و ثبندی اجتماعی را به قشر جدید شد. این گفتمان تبدیل «متوسط یطبقه» به

 ید طبقهگیرنمی تقلیل داد و بقیه هم که درمیان این دو قرار هاینییپا وو فقرا  هابالایی

د که کننمی اندیشان هم فکری در میان چپد. شماری از نویسندگان حتهستن متوسط

م که توانم به شانتل موف اشاره کنمی بندی مفید است. در میان این نویسندگاناین طبقه
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ی ی پوپولیسهاجنبش عنوانچه بهو آنای در مورد اعتراضات شهروندان گسترده طوربه

 است. پردازی کرده نظریه ،تعریف کرده

در دفاع  – منتشر شده است زبانگلیسیش که در دنیای انترین کتابتازه درموف، 

معتقد است که علت سقوط احزاب چپ این بود که در  – پوپولیسم چپ از

 پ برچ تأکیدکند که می اند. او ادعاداشته تأکیدشان روی طبقات اجتماعی یهابررسی

وجود م زعاتمناطبقاتی اشتباه بزرگی بود چون باعث شد تا به دیگر وجوه  یمبارزه

 که درواقع ربطی تناقضماز علل  انبوهیموف معتقد است که امروزه  توجهی شود.کم

علیه « هاپایینی» ی متعددهاجنبشی طبقاتی ندارند، به صورت هاهم به تناقض

سانی بالا و چه ک)البته بدون این که توضیح بدهد که چه کسانی در  است «هابالایی»

 یکتهن این که مناسبات بین این دو گروه را توضیح بدهد(.هستند و بدون  در پایین

 ت ومشترک اس هانیییمیان پا اصلی از نگاه این نویسنده، بررسی عواملی است که در

را که با  ییهاآن یاین چارچوب فکری موف همه ها را متحد کند. درتواند آنمی

ی جنبشاز  ،خواندمی پوپولیست گیردمی برای را درکه طیف گسترده اند،مخالف هاییبالا

انگلیس و یا حزب  جدید که به رهبری لوپن در فرانسه وجود دارد تا حزب کارگر

پودموس در اسپانیا. موف تفکیک بین پوپولیسم چپ و راست را قبول دارد و منظورش 

است که خواهان دموکراسی و کاهش نابرابری  ییهاآن یاز پوپولیسم چپ هم همه

اهیم کدام از این مفطلبانه دارند( بدون این که هیچاف دموکراتیک و برابریاهد) هستند

 ی ارزش زیادیدارسرمایهجداکردن سوسیالیسم از است که  را تعریف کند. او معتقد

دهد از دموکراسی رادیکال نام ببرد که به گمان می جای سوسیالیسم ترجیحو به ندارد

 . آورداسی لیبرال به دست دموکر راهاو هدفی است که باید از 
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 نیستپاسخ به شانتل موف: پوپولیسم چپ کافی 
مهمی  کند نکاتمی لازم به تکرار نیست که بسیاری از نکاتی که شانتل موف مطرح

ه ب میزشنگاه تحقیرآروشن است که د. ولی اهمیت تلقی شوهستند و نباید کم

است و  داده رخنکند که چه  درستی درکسوسیالیسم و تحلیل طبقاتی باعث شد که به

ها را کند آنمی که او فکر –ی دارسرمایه ییافتهکشورهای توسعه یا درحال حاضر در

 به بعد 5411ی دهه. با توجه به آن چه که از دهدچیزی رخ میچه  -شناسدمی به خوبی

 یا و مترقیتوان پذیرفت که عدم توفیق انتخاباتی احزاب می دانیم به دشواریمی

 کند به خاطر استفاده از گفتمان طبقاتی بوده باشدمی گونه که موف فرضآن ،گراچپ

 ادموکرات اروپا، رو نیز احزاب سوسیالیست و سوسیالامریکا )البته حزب دموکرات 

 توان حزبنه دارند نمیگرایاحتی چپو  مترقیی هااگرچه بعضی از اعضایش دیدگاه

چون در جهانی که من  کندمی در کدام سیاره زندگیدانم شانتل موف . نمیچپ نامید(

یک از رهبران کنم )اروپای غربی و امریکای شمالی( درعمل هیچمی در آن زندگی

 ی خودهاگفتمان در «ی کارگرطبقه»و یا « طبقاتی یمبارزه»احزاب چپ از عبارت 

و یا  «متوسط یقهطب»از عبارت  ی کارگرطبقه به جایها آناند. درواقع استفاده نکرده

این روایت استفاده از طبقات هاست که مدتد. درواقع کننمی استفاده« مردمی یطبقه»

 تأکید. »طبقاتی از گفتمان رسمی احزاب چپ حذف شده است یاجتماعی و مبارزه

 رد که به ادعای موف موجب سقوط محبوبیت انتخاباتی شده« طبقات اجتماعیر چپ ب

ز امحبوبیت انتخاباتی چپ هستند ) افولمسئول  که انیاشته است. آنجا وجود ندهیچ

اند. کردهاستفاده نهایی یا تحلیل هاعبارت چنینکلینتون، بلر و شرودر( هرگز از جمله آن

کنار  یرگیرندهبدرتیک دموکراگسترده از گفتمان سوسیالیستی و سوسیال ییزداسیاست

د و اسناد توان با شواهمیسادگی به طبقاتی بوده است. درواقع یاتادبگذاشتن یا کتمان 

را فراموش  ی کارگرطبقه نشان داد که علت اصلی سقوط این احزاب این است که
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ی هاجنبشاین احزاب را کنار گذاشته و از  خودینوبههم به ی کارگرطبقه و اندکرده

  (2.)کرده استحمایت پوپولیسی نوظهور 

د و ) نی طبقاتی دیگر نامربوطهاپذیرش این نکته که مقولهبه گمان من  علاوههب

بارزه شود تا نتوانیم دیگر اشکال ممی ( باعثها نادیده بگیریماصلاً این مقولهو یا این که 

د و دار پوشیهم یهویت هایمقولهاجتماعی با دیگر  یکه طبقهچرا را درست بفهمیم.

گذارد. برای مثال، خصلت و می اثر اجتماعی جنبش ررفتار اعضای ه علاوه برهب

اجتماعی  تیاگیری طبقعمده سمت طوربهرا ی گوناگون فمینیستی هاجنبشگیری سمت

 یهاجنبشکه بین تکامل  مهمیی هاد. تفاوتکنمی تعریف و تعیینرهبران آن 

با  سپانیا ا فمینیستی جنبشست. از همین روامریکا و اسپانیا وجود دارد  فمینیستی در

در  نبشجاین مراتب از بهداری و سوسیالیستی، عنوان جنبشی ضدسرمایهتعریف خود به

 صلیا جنبشبرای سازمان ملی زنان ) های مشابهیویژگی چراکهتر است، امریکا مترقی

  (3).تصور نیستقابل اصلاًفمینیستی امریکا( 

 

 ی کارگرطبقه ای چونشدهی فراموشهااهمیت مقوله
 ییکشورهای دموکراتیک اروپا ی که درمردمی هاجنبش یقرن بیستم همه طول در

مردم ات و دیگر طبق ی کارگرطبقه رفاهترین بهبود در کیفیت زندگی و موجب بیش

ا ب در ایدئولوژی سوسیالیستی ،اندشده - دهندمی جمعیت را تشکیل یکه بخش عمده -

. بنیان انتخاباتی همه این ته استداشریشه  هست،که دراین ایدئولوژی  تنوعی یهمه

ویژه به – با دیگر طبقات ائتلافاین کشورها بود که در  ی کارگرطبقه هاجنبش

ین نوع . ادادرا تشکیل میشان اجتماعیی هافعالیت بنیان - از طبقات میانی هاییبخش

رژوازی بو ،توسطم یطبقههای فوقانی لایهفعالیت اجتماعی با رفتار اجتماعی و سیاسی 

 بورژوازی تفاوت دارد. و خرده



 ی احمد سیفناوارو / ترجمهوینسنت  6 

 کردن جامعه وای که براساس ایدئولوژی سوسیالیستی بود دگرسانهدف پروژه

در کنار دیگر انواع ی با سوسیالیسم بود که در پی آن دارسرمایهجایگزین کردن 

 رپایان داده شود. به این روال جوامعی که د ی کارگرطبقهاز  کشیبه بهرهها کشیبهره

ها بهره اند جوامعی هستند که در آنتر عمل کردهسوسیالیستی موفق یاجرای این پروژه

از  زرگیبخش بتنها کارگران که نه جنسیتی کمتر است. خصوصهبکشی طبقاتی و 

اند. شواهد موجود مند شدهبهره هاکلی از این پروژه طوربهبلکه زنان  ،آنان زن هستند

ی به اجرا ترسوسیالیستی را با موفقیت بیش یکه پروژه ییدهد که کشورهامی نشان

ای از برای نمونه سوئد که احزاب متمایل به سوسیالیسم در بخش عمدهدرآوردند )

هم مسائل زنان  یزمینه های بعد از جنگ دوم جهانی درقدرت بودند( درسال

ایمان، صی ز)برای نمونه، کسب حق سقط جنین، مرخ اندتری داشتهی بیشهاپیشرفت

تری از زنان در مقامات بیش حضور شمار، و هاتر برای خانوادهخدمات حمایتی بیش

 قدرت در جامعه(.صاحب

 

 ی مختلفهاضرورت همگامی در مبارزات گروه
کنم که هیچ یک از احزاب متمایل به چپ در کشورهای اسکاندیناوی  تأکید مهم است

ر مورد زنان که د هاییسیدن به این پیشرفتحزب قدرتمند فمینیستی نداشتند که در ر

 شجنبد. آن چه که وجود داشت یک کننده داشته باشپیش آمده است نقش تعیین

اش یینها توجهی داشت و هدفسوسیالیستی بود که به مسائل فمینیستی حساسیت قابل

درنتیجه اهداف فمینیستی را اهداف خود دانست و به دیگر کشی بود و هم حذف بهره

ناوی ی سوسیالیستی اسکاندیهاجنبشفمینیسم در  حضورش داد. کشی ربطاشکال بهره

از کل اهدافی بدانند که  یئها امکان زیادی بخشید تا این نوع اهداف را جزبه آن

مومی ع یمتعددی بود و به صورت یک پروژهگسترده و ی هاحساسیت یدربرگیرنده

زنان بودند درواقع  یمردماز طبقات  گیبزردر آمد. بدون شک این واقعیت که بخش 
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ی هم داشته عد فمینیستسوسیالیستی همیشه یک بُ جنبشی هاتضمینی بود که خواسته

 باشد. 

 

   وفشانتل م یپیشنهاد یی برنامههاای از محدودیتنمونه عنوانبهامریکا 
ید. ه کنگذرد مقایسمی با آن چه که درامریکادر بخش شمالی اروپا پیش آمد را چه آن

عان ها و مدافشرکتی است که در آن بخش دارسرمایه یامریکا یک کشور پیشرفته

تری دارند. در بسیاری از کشورهای قدرت بیش ی کارگرطبقه مقایسه با ها درشرکت

سیاسی  یکه در توسعه هاییشمال اروپا مثل سوئد وضعیت متفاوتی وجود دارد. تفاوت

یع ثروت، توز نابرابری دردهد که چرا می واقع توضیح در تاددر صد سال گذشته اتفاق اف

درآمد و قدرت سیاسی درمیان طبقات اجتماعی، براساس جنسیت و براساس نژاد در 

 اند.کنندهواقع خیرهبه هامراتب بیشتر است. تفاوتامریکا به

 ینبشج تصادفی نیست که امریکا یکی از معدود کشورهای دموکراتیک است که 

ت کشی طبقاتی، نژادی و جنسی باشد. واقعیاش حذف بهرهکه هدفنداشته سیالیستی سو

سازمان ملی زنان، همان طور ی آزادی زنان داریم، مثل هاجنبشجا دارد که ما در این

و برای  ها، حقوق مدنی و یا در حمایت از اقلیتسالمندانکه در حمایت از حقوق 

ت کننده اسامریکا بسیار گیج لی وضعیت درهست. و هاییجنبشمنظورهای خاص هم 

ما سازمان ملی زنان را  ستهاسالمثال یکی از شواهدش هم این است که  عنوانبهو 

سه چنان در مقایامریکا هم ولی زنان در زن  هامیلیون با عضویتاست ی جنبشداریم که 

تری دارند. با توجه به ب کممراتاروپا، حق و حقوق به یبا کشورهای عضو اتحادیه

 ندکاعالی پیش آمده بعید نیست بخشی از همین حقوق دیوانتغییراتی که در اعضای 

 را هم از دست بدهند. - برای مثال حق سقط جنین –
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 ، جنسیت و نژادهطبق :کشیبین انواع مختلف بهره ضروری مناسبات
وپا ار ییسه با کشورهای اتحادیه. درمقاتوان دیدمیمشابهی  وضعهم  سالمندان مورد در

 تر است و دسترسی به خدمات بهداشتیامریکا کم ی کمک به بازنشستگان درهابرنامه

 ونسبت محدود است به مراقبت از نیازمندان،و  مراقبت سلامتیی هاهم با وجود برنامه

ن . ایآیددوش خانوارها درمی بر سنگینی ربه صورت بادسترسی به خدمات بهداشتی 

ها امریکا هم وجود دارد که برای آن میان کارگران در کمبود حقوق اساسی در

امریکا کشوری است ی مشترک درآمده است )امنیت شغلی به صورت یک پدیدهعدم

خصوص در توان کارگرها را اخراج کرد( و بهمی تر از دیگر کشورهاکه در آن راحت

 ت. تر اساطر تبعیضات نژادی بیشپوست این عدم امنیت به خمیان کارگران سیاه

جنسیت و  ه،طبقبراساس کشی دهد بهرهمی شواهد زیادی وجود دارد که نشان

اگرچه  ،تر استبیش بسیار اروپا یمقایسه با کشورهای اتحادیه امریکا در سن و نژاد در

ت سبنکشی وجود دارند برابر بهره در پذیرآسیبی هاکه برای دفاع از گروه هاییجنبش

زرگ ب یهاجنبشبا شود که در کشوری می گونههتر است. چاروپا بزرگ یاتحادیهبه 

 یحقوق هااعضای این گروه، توانانکمو یا  هاو اقلیت سالمنداندفاع از منافع زنان،  در

 دارند؟ این قدر ناچیز

 یجنبشامریکا  دردر این واقعیت مشاهده کرد که توان می سادگیعلت را به

د و در کلیت خود خواهان بپیونددیگر را به یک هاجنبشاین  یکه همهدارد وجود ن

 جنبشکشی باشد. به عبارت دیگر، مشکل فقدان یک حذف و یا کاهش بهره

 ی اجتماعی تحتهااین گروه یی همههاخواسته یسوسیالیستی است که دربرگیرنده

 روند ومی راه خودشان رامبارزات اعتراضی که هر کدام  کثرتباشد. این کشی بهره

 موجود شواهد ها شده است.باعث تضعیف آن واقع درتقاضاهای مجزای خود را دارند 

 رایبکشی در امریکا حتی قربانیان بهره گذارد.نمیو تردید برای شک  ییدیگر جا

 کنند. می رقابتدیگر توجه خدمات جامعه و دولت با یکجلب



 

 
 

 پوپولیسم چپ کافی نیست؟چرا  9

دانند که می کار درامریکامحافظه یرت و طبقهاز سوی دیگر صاحبان تجا

ه این ب به همین دلیلاست که دست بالا را دارند  ییهاگی قربانیان به نفع آنچندپاره

علاوه هب کنند.می دیگر جلوگیریبه یک هاآن شدنو از نزدیک زنندمیگسستگی دامن 

هوم با استفاده از مف که دارند سوسیالیستی یای با پروژهضدیت ویژه طور خاصو به

 ینا دیگر نزدیک کند. ازی متفاوت را به یکهاکوشد این گروهمی اجتماعی یطبقه

 زیادی یواهمه – حاکم ییعنی وحدت طبقات گوناگون اجتماعی علیه طبقه - پروژه

 کند که باعثمی پذیردیگر وحدتی را امکانبه یک هاآنشدن وجود دارد چون نزدیک

کشی از طبقات گوناگون را شان برای بهرهییو توانا شودمی حاکم تضعیف طبقات

از  را داشتم که آنکه من افتخار  –جسی جکسون  5419دهد. وقتی در می کاهش

ست ا، نامزد انتخابات ریپوستاقلیت سیاه ینماینده عنوانبه خود را - مشاورانش باشم

صدای سخنگوی نظام حاکم است( ع قوا که درجمهوری کرد، نیویورک تایمز )

 عنوانبهوقتی او خود را  5411سال بعد در  چهارآمیزی نوشت. ولی ستایش یسرمقاله

 یهانژادها و جنسیت یکه همه -ی کمانرنگین یائتلاف در ی کارگرطبقهی نماینده

 یانامزد انتخابات کرد همان روزنامه در سرمقاله - را متحد کرده بود ی کارگرطبقه

وقتی در آخرین «. خواهد امریکا را نابود کندمی»این بار جکسون را متهم کرد که 

خواهد آرای می گونههاز جکسون پرسیدند که او چ 5411حزبی سال انتخابات درون

به »خ داد او پاس را به دست بیاورد )یک شهر صنعتی( کارگران سفید پوست بالتیمور

نافع پوست مبا کارگران سیاه ندچون کارگر نم کهکمی را متقاعد آناناین طریق که 

 «.دنکنمی شرکتی که در آن کارسفیدپوست تری دارد تا با صاحبان مشترک بیش

 برد و چیزی نمانده بود در بالتیموررا حزب دموکرات  یجسی جکسون انتخابات درون

رسمی ازجمله ابزارهای  های گروهیرسانهمطبوعات و  یگستردهجود ضدیت که با و

 ترین انتخابات سالحزب دموکرات، انتخابات سراسری را هم برنده شود. حتی در تازه

« ییخانوارهای کارگر امریکا»براهمیت وحدت نامزد سوسیالیست ندرز برنی س، 2152
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او که  کرد. چیزی نمانده بود تأکیدگیرد، می ی هویتی را نادیدههاائتلافی که تفاوت در

 ازی حزب دموکرات )هامسئولان و ارگان هرچندی پیروز شود، حزبانتخابات درون در

تون شان هیلاری کلینفمیتیستی و سازمان ملی زنان که نامزد مورد حمایت جنبشجمله 

 بود( با او مخالفت کرده بودند. 

بوط به هویت، ی مرهامقوله با توجه به گسترش محبوبیت پوپولیسم با تکیه بر حال

از  ایستردهگتری دارد. تشویق پوپولیسم با تکثر میت بیشاین نکته اه تأکید بر

کارگیری هیج هداشتن این تکثر بدون بگرامیو ی مخالف وضع موجود، هاجنبش

 هاجنبشتواند موجب وحدت این می که درواقع هاآن تر کردنمعیاری برای نزدیک

ت. ا اتفاق افتاده اسهمان سرانجامی را بازتولید کند که در امریک قادر است بشود تنها

لیستی سوسیا جنبشی اجتماعی متعددی دارد ولی فاقد یک هاجنبشکشوری که اگرچه 

 ( درآن بسیار ضعیف است. هاو زنان و اقلیتجنبش چپ )است و 

 

 ؟ضروری است هاجنبش همگامیچرا 
ی هاو حتی وحدت این گروه هاجنبش همگامیتواند باعث می یکی از عواملی که

هد تا دخود امکان نمیخودیبه ییگرااست. با این همه ملی ییگرابشود ملی گوناگون

نیم. این سیج ک، نیروها را باست ملیتولی از همان  ،کندمی علیه کسی که ظلم یمبتوان

قوط دلایل س اسپانیا( مشاهده کرد. بخشی از) توان در کاتالونیامی وضوحموضوع را به

زاب ی است که احنولیبرالی هار مختلف اجرای سیاسترفاه در میان اقشا سطح زندگی و

از  . طبقات حاکمانده و به اجرا گذاشتهکردتحمیل  جامردم آنگرای کاتالوینا بر ملی

پرستی( برای بسیج اقشار گوناگون مردم علیه منافع خودشان همانند وطن) ییگراملی

 ینمونه اشتر اسپانیا در کلیتکنند. کاتالوینا و حتی در مقیاسی وسیعمی استفاده

 واضحی از این وضعیت هستند.
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ات اغلب طبق یبرگیرندهتواند درمی که ییهاجنبش ساختنهمگامعنصر دیگر 

 اجتماعی مشخص یطبقه یمقوله همیتجاست که ااجتماعی باشد کدام است؟ این

 یپیشرفته کشورهای ، برای نمونه درسالمندانپوستان و شود. اغلب زنان، سیاهمی

جالب است توجه اند )مردمیو دیگر اقشار طبقات  ی کارگرطبقه ی عضودارسرمایه

جتماعی است ا یترین طبقهبزرگ ی کارگرطبقه عینی طوربهفقط درامریکا کنیم که نه

 کنند(. درمی عضوی از این طبقه تعریف عنوانبهبلکه اغلب مردم درامریکا خود را 

 بخش مهمی از اقشار میانی که اتفاق افتاده است،« کردنرولتریزهپ» روند واقع در پی

تنها ههستند و این وضعیت ن روهثباتی روبامنیت و بیاز این طبقه با عدم بزرگیبخش 

 ،یجه. درنتشودمی هم یای طبقات میانکه حتی شامل اعضای حرفه ی کارگرطبقه شامل

یشه آن ر کشی درشکال گوناگون بهرها یو هدف مشترکی که همه بنیان ایجادبرای 

ی سوسیالیستی )که تأکیدش بربهبود وضع زندگی طبقات مردمی یک پروژه دارند

به نژاد و جنس  -ی حاکم طبقه – جوامعی که دشمن مشترک . درموردنیاز است است(

ت و یا نژاد ییر در جنسیکنیم که تغ تأکیداست. باید  تربیشاین نیاز برتر تعلق دارد 

یت به نفع اکثر چه که معمول است یعنی مردان سفیدپوست( ضرورتاًاز آننخبگان )

در طول  .هستند( ی کارگرطبقه از اکثراًکل و یا هیا بنیست )که  پوستانو سیاه زنان

ای از که بخش عمده ،پوست، باراک اوباماجمهور سیاهسییجمهوری اولین رریاست

پوست سطح زندگی طبقات مردمی سیاهد، کرمی ایتحماز او تشکیلات اقتصادی و مالی 

 تغییر نکرد. در امریکا 

ندارد غییر برای تها هیچ توضیحی پوپولیسم استراتژی آن لغانبمبرای بسیاری از 

که  جاستاند. و اینجا رسیدهگونه به اینهکه طبقات فرادست چه کسانی هستند و چ

 اغلب در .و باید به رسمیت شناخته شوند یابداهمیت میشده ی فراموشهاهمان مقوله

ها کسانی هستند و امریکای شمالی، صاحبان سرمایه و مدیران آن ییکشورهای اروپا

 درسطح کشوری را تعیین های گروهیرسانهکه معیارهای اقتصادی، سیاسی و رفتار 
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تر باشد، کیفیت دموکراتیک کشور هم بیش دستگاهقدرت این د. و هرچه نکنمی

 یکنم که درمیان کشورهای پیشرفته تأکیدباید هم یک بار دیگر تر است. نییپا

ق دارد. نفوذ علبدون تردید به ایالات متحده تترین کیفیت دموکراتیک ی کمدارسرمایه

زندگی سیاسی،  که شامل مالکان و مدیران بنگاههای بزرگ است( درطبقات بازرگانی )

که  اینتوان گفت که مطلق است. می العاده و حتیو فرهنگی فوق های گروهیرسانه

. جاستدر این ی کارگرطبقه توجهبه خاطر ضعف قابل این همه قدرت دارند هم دقیقاً

ست او سفیدپوست باهم(  پوستزن و مرد، و سیاه) ی کارگرطبقه این قدرت و ضعف

ری طبقاتی نه فقط نابراب ؛کندمی امریکا نقش اساسی ایفا تعیین سطح نابرابری در که در

 اساس جنسیت و نژاد. چنین نابرابری برکه هم

 

 ویران کردن سوسیالیسمو  نساخت
نینی ترین استراتژی سوسیالیستی استراتژی لی، موفقدارسرمایه یدرکشورهای پیشرفته

بود ان و روز فلان( ندر سال فلان، ماه فلیعنی تسخیر دولت ) –زمستانی  تسخیر کاخ

نهادهای ه هروقت کسوسیالیسم را هر روزه بسازد.  کوشیدمی بود که که آن استراتژیبل

م آمده ها فراهآن یشهروندان در تهیه ییبا منابعی که براساس توانا منتخب، اصطلاحبه

طور دموکراتیکی تعریف شده باشد( شان )که بهبه شهروندان براساس نیازهایاست، 

رایش بشدن است و مهم هم نیست که چه نامی م درحال ساختهسوسیالیسدهند، پاسخ می

دانند این سوسیالیسم است یا خیر. می و حتی مهم نیست که خودشان هم گذاریممی

اصول سوسیالیسم ) یعنی به  یبارهی متعددی درهاجالب است اشاره کنم که بررسی

ی از سو که این اصولنشان داده  اش(ییتوانا قدرهرکس به قدر نیازش و از هرکس به

سوی اتلانتیک شمالی و  دو هر درکشورهای مختلف دری مردماکثریت مطلق طبقات 

این  شرط اساسی برایامریکا پذیرفته شده است. البته پیش یجمله در ایالات متحدهاز

در  ه بر آنعلاوفقط در محل کار که نه ی کارگرطبقه که این اتفاق بیفتد این است که
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میان کشورهای  اختیار باشد. درمدنی و سیاسی صاحب یجامعه هایساحت دیگر

 میدنری هاسوئد کشوری بود که این قدرت به حداکثر رسید. رفرم ،ی پیشرفتهدارسرمایه

شرط ضروری دموکراتیزه کردن کامل  عنوانبه هابالاترین بیان این قدرت بود چون آن

از راه دولت بلکه  دست دره فقط ناشتراکی سرمایه )حتی خواهان مالکیت  جامعه

یرد گمی به تکرار نیست که درموضعی که موف نیازیشدند.  (هاتعاونی گسترش

اش هم این است که برای او سوسیالیسم مفهوم وجود ندارد و دلیل مواردکدام از این هیچ

 ربطی است. بی

 

 سوسیالیسم( ویرانیدرسوئد چه اتفاق افتاد؟ )
و همگانی  از همه جا قدرتمندتر بودندی مردمر آن طبقات سوئد کشوری است که د

کار و تر بود. ولی احزاب محافظهگسترده یو نژاد یشدن حقوق اجتماعی، کار، جنسیت

این حقوق را به چالش گرفتند  یاند همهها در سوئد حکومت کردهلیبرال که برای سال

کردن خدمات بهداشتی صیشدن متوقف شد. خصواین همگانی هاو دربسیاری از عرصه

وقف علاوه تعجبی ندارد که ته. بدر سوئد تشدید کرد ی طبقاتی راهانابرابری یو آموزش

زایش و این وجه با اف طور جدی تغییر دادفرهنگ مسئولیت مشترک را به ،بودنهمگانی

هزار نفر مهاجر تازه وارد  311به این سو  2159چشمگیر در مهاجرت تسهیل شد ) از 

میلیون  4اند که به نسبت جمعیت این کشور، پی آمدش شبیه به این است که شده سوئد

مهاجر جدید وارد امریکا بشوند(. احزاب مسئول این تغییرات، از جمله حزب 

گر این تغییرات بود( حمایت انتخاباتی خود را از آغاز که درواقع دموکرات )سوسیال

درصد از کل آرا را  59انتخابات  رد که شکل گرفتراست افراطی  بحز دست داد و

 بود. ی کارگرطبقه ی اعضایأاش هم ربخش عمدهکه  به دست آورد
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 ائتلاف ضروری نیروهای مخالف وضع موجود
 خود وارد استقلالوضع موجود با حفظ  مخالفبسیار مهم است که نیروهای مختلف 

کشانه که بات اجتماعی بهرهائتلافی برای رسیدن به اهداف مشترک بشوند، یعنی مناس

طبقه، نژاد،  ییرها با مناسبات اجتماعی براساس ی استدارسرمایهنظام  یمشخصه

این  .، جایگزین شودکلی ملت براساس عدالت و مسئولیت مشترک طوربهجنسیت و 

هرروزه در جریان است و برمبنای مناسبات قدرت طبقات اجتماعی، جنسیت، پروژه 

 ویرانو یا  یا ساخته ـ سوسیالیسمـ  مشترک ایپروژه دل ت درهرلحظه درنژاد و مل

نیم تعریف ک« غیرمسئولانه»و « منسوخ»ای مقوله عنوانبهد. این که این پروژه را شومی

که مسئول بخش  است نولیبرالکار و توجه نیروهای محافظهپیروزی قابل ینشانه

  .هستند هاای از این مصیبتعمده

 

 شخصی یادداشت پایانی و کاملاً
ی هاوزهح ی درنولیبرالی دارسرمایهتفکر  ی کهآورقانخف یآگاه هستم که سلطه کاملاً

 نیزا ربازتولید آن  روایت گفتمان وکه )دارد تولید و بازتولید فرهنگ غالب کشور 

ی و به شکلشده  ندهو مفاهیم علمی به حاشیه را هاواژه تاکند( باعث شده می تعریف

کند که می این وضعیت تعیینند. بدهکه جذابیت عمومی خود را از دست  وندتصویر ش

 یوسیلههب به کسانی که یابیدستبرای  به دلایل تاکتیکیمطلوب است که  احتمالاً چرا

م. استفاده نکنی یا نمادها هااز بعضی واژه ،اندشده وشوی مغزیشستایدئولوژی مسلط 

تفاوت مولی پذیرش تاکتیکی این مقوله  تی منطقی این تاکتیک مطمئن هستم.من از درس

درک  هکه ب تحقیر و رد مفاهیم تحلیلی کند، یعنیمیکه شانتال موف است کاری  از

 . کندکمک می هاواقعیت

ن به ند و مکند ارزشمندمی بسیاری از نکاتی که شانتل موف مطرح بدون تردید

ی هاوهرا به رسمیت بشناسیم و بعلاوه به شی منازعاتاین که باید گوناگونی  او بر تأکید
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 گزارم. ولی این پذیرش، تکرارمی العمل نشان بدهیم ارزشها عکسمختلفی باید به آن

ی علمی، از جمله هابه مقوله اعتناییکم بهایکنم که مورد حمایت من هم هست، به می

اساسی است، به دست ی دارسرمایهکه از نظر من برای درک جوامع  ،طبقات اجتماعی

 آمده است. 

ل گرفت. شک سیاسی موجود در مخالفت با دستگاه ضدریاضتی جنبشدر اسپانیا، 

 رفتگ قرارسرعت مورد حمایت چشمگیر عمومی به «ها نمایندگان ما نیستندآن» شعار

 انشمستخدمانو ر )واین کش شده از سوی طبقات حاکمکه درواقع خلاف مباحث ارایه

ها ه آنک ینولیبرالی هادر مقابل سیاستکه مدعی بودند بود ( دموکراتیک در نهادهای

خوان  .بدیلی وجود ندارد ،ندکنمردم تحمیل  خواستند برمی (حزب سوسیالیست نیزو )

اد برای ایج هاییوجود دارند، پیشنهاد هابدیل»تورس، البرتو گارزون و من در کتاب: 

که به  ینولیبرالنشان دادیم که برای هر سیاست « ر اسپانیااشتغال، و رفاه اجتماعی د

 به نفع این بود سیاست بدیلی وجود داشت که مردمیاجرا درآمد و به زیان طبقات 

ای گسترده طوربه ضدریاضتی جنبش. اندنادیده گرفته طبقات حاکم و ی بودمردمطبقات 

دیل ب نشان دهد که چرا ادعای نبود سیاستِ طور مستندبهاز این کتاب استفاده کرد تا 

« توانییم بله تو»جود داشتند و وجود دارند. شعار و هااین بدیل بلکهپایه و اساسی ندارد. 

 ه است. ریشه گرفت ضدریاضتی جنبشاز موس درآمد که ودترین شعار پاصلیبه صورت 

راستای  قدمی در اجتماعی دقیقاً جنبشپیشنهادهای اقتصادی و اجتماعی این 

و ده دموکراتیکی تعریف ش طوربهتخصیص منابع براساس نیازهای هر شهروند بود که 

این . ستشده اگرفته اش ییکه براساس از هرکس به قدر تواناشود تأمین میبا منابعی 

 En و ان ماریا En Comu-Podem در کنار ان کومو پودمسیاسی ) تشکیلات

Marea )تشکیلات چپ  همراه با دیگرIU د انایجاد کرده یک بلوک سیاسی قدرتمند

راه رسیدن به آن  است و جامعه را در ییاسپانیا یکه درحال دگرگون کردن جامعه

نیه رسد این بیامی آن چه که به نظر برعکسِ است. آنموتور تغییر در هدایت کرده و 
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 در ی از این قبیل،هاجنبشست، یعنی واقعیت استوار ابر بلکه  آمیز نیستتعصب

توانند منبع تغییرات عظیمی باشند که می و احزاب سیاسی، هاجنبشهمکاری با دیگر 

 به آن نیازمند است.  اسپانیا یجامعه

 

 پیوند با متن انگلیسی:
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