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 مترجم یادداشت
جدیدترین کتاب شانتال موف استاد علوم سیاسی عنوان « چپ یسمدر دفاع از پوپول»

تز  0منتشر کرد.آن را  8102مینستر است که انتشارات ورسو در سال دانشگاه وست

یستی ی پوپولطور خاص اروپای غربی در لحظهاصلی موف در این کتاب این است که به

بندی هژمونیک نولیبرال پدیده آمده است. برد که بر اثر بحران در صورتبه سر می

های آتی میان پوپولیسم راست و پوپولیسم چپ رو، او محور تعارض را در سالازاین

ا که کدام یک از این نیروها دست باال را پیدبسته به این باور اوکند. بهبینی میپیش

 د. باش تریکدموکرات یااقتدارگراتر  تواندیم یدجد یکهژمون بندیکند، صورت

سم اش به نولیبرالیزعمکه به دموکراتـاحزاب سوسیالطلبی عقیم او با نقد اصالح

اند و نیز راهبرد انقالبی چپ افراطی که بر گسست کامل از نظم موجود استحاله یافته

ه اصول کند کپافشاری می« طلبی انقالبیاصالح»پیروی از ژان ژورس بر به ،داللت دارد

ی دبندی هژمونیک جدیکوشد صورتپذیرد اما میدموکراسی را میمشروعیت لیبرال

  بخشد.کند و بدان عمق میریزی کند که دموکراسی را احیا میرا پی

دهندگانِ به احزاب پوپولیستی دست راستی راهی سهل سواد خواندن رأیباور او بیبه

برای احزاب چپ میانه است تا ضمن نپذیرفتن مسئولیت خود در پدیدآمدن چنین 

 ینا شکست چپ یاصل یلگفت دل توانیدرواقع، م وضعیتی، به تغییرات تن ندهند.

ر کارگ یطبقه یگرا خودشان را صداراست هاییستپوپول» یژکقول ژاست که به

 دینخبگان جد یگرا صداچپ هاییبرالل کهیدرحال کنندیم یشده معرفسرکوب

کراتیک ی دمودهندگانِ به چنین احزابی باید هستهجای سرزنش رأیبنابراین به«. هستند
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امری که مستلزم  خواهانه به آن داد،رسمیت شناخت و بیانی ترقیبهرا  مطالباتشان

 اندازی احزاب چپ و اتخاذ راهبردی پوپولیستی است. پوست

ورزی موف مدل اقتصادی مناسب برای این دوران جدید است. ی مبهم در استداللنقطه

زیرا  ،ستندی جدید مناسب نیهای کینزی برای این دورهحلاو که معتقد است راه

روشن  ،دارند دنبالمحیطی سنگین بهی باال بردن تقاضای مصرفی تبعات زیستواسطهبه

 تواند مناسب باشد. اقتصادی برای این شرایط جدید می کند چه نوع سیاستنمی

حیح تواند به فهم صمیاما کتاب فوق هرچند در بافتار اروپای غربی نوشته شده است، 

از  چندان دور، شکلیهای نهایر بافتارها نیز کمک کند. در سالدینامیک سیاست در س

که  هاطلبپوپولیسم راست در کشور ما نیز تجربه شد. این درحالی بود که اصالح

همواره قبای اعتراض بر تن دارند هرگز حاضر نشدند نقش خودشان را که غرق در 

ا ر پوپولیسم بپذیرند و ببودند در ظهو انهگرایهای نولبیرالی و نخبهسیاست اجرای

 دادند تا به چرخشمیدهندگان و ... ربط سوادی رأیفرافکنی آن را به عواملی چون بی

تردید راه را برای ظهور شکل جدیدی از ها بیشان تن ندهند. آندر اصول اساسی

   اند.پوپولیسم هموار کرده

 عبارتند از: فصول آن ینکه عناو است شده یفلأفصل ت کتاب در چهار

 ی پوپولیستیلحظه   یکم

 آموختن از تاچریسم   دوم

 کردن دموکراسیرادیکالیزه   سوم

 برساختن مردم  چهارم

 خوانید.ی کتاب را میدر ادامه، مقدمه
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 در دفاع از پوپولیسم چپ

 درک سرشت بزنگاه کنونی وکه این باور راسخ من است  رو کتاب پیشبنای سنگ

ا شاهد . ماستامری عاجل  چپ یبرا نمایانگرش است« ی پوپولیستیلحظه» چالشی که

هژمونیک نولیبرال هستیم و این بحران امکان برپایی یک نظم  بندیصورتبحران در 

کند. برای شکار این فرصت الزم است با سرشت تر را مهیا میدموکراتیک

    .ییمآرای سیاست کنار شان بسال گذشته و پیامدهای 01مده در آهای پدیددگرگونی

ار دموکرات گرفت سوسیالتردیدی ندارم که بسیاری از احزاب سوسیالیستی و 

قدش اند، برداشتی که نای از سیاست چسبیده، زیرا به برداشت نابسندهاندآشفتگی

هژمونی و راهبرد هایم بوده است. این نقد با کتاب هاست در کانون بازاندیشیسال

با ارنستو الکالئو نوشتم  که مشترکاًًًً 0،سوی سیاست دموکراتیک رادیکالبهسوسیالیستی: 

  غاز شد.آچاپ شد  0821و در سال 

ی هم در نسخه ،کرد این بود که سیاست چپچیزی که در ما انگیزه ایجاد می

ها را ای از جنبشاش قادر نبود مجموعهاش و هم سوسیال دموکراتیکمارکسیستی

پدیده آمده بودند و درحکم ایستادگی در  0892های دنبال شورشحساب بیاورد که بهبه

ی نبودند. بندهای طبقاتی قابل صورتهای سلطه بودند که در قالببرابر طیفی از شکل

گرایان، پیکارهای ضد نژادپرستی و مسائل م، جنبش همجنسنیسیموج دوم فم

دگرگون کرده بود اما احزاب چپ سنتی  محیطی پانورامای سیاسی را عمیقاًًًًزیست

صد اصالح پذیرفتند. به قنمی شان نبودندمطالباتی را که مایل به تصدیق خصلت سیاسی

 نیم.ضعیتی تحقیق کی دالیل چنین وها بود که تصمیم گرفتیم دربارهاین کاستی

 ییگراما خیلی زود پی بردیم که موانعی که باید از میان برداشته شوند از دیدگاه ذات

گرایی ذات»گیرند. بر اساس این دیدگاه، که می سرچشمهکه در تفکر چپ حاکم بود 

های سیاسی تجلی جایگاه عامالن اجتماعی در روابط تولید بود نامیدیم، هویت« طبقاتی
                                                      

1 Hegemony and Socialist Strategy:Towards a Radical Democratic Politics 
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کرد. جای هیچ تعجبی نبود که چنین دیدگاهی ها را این جایگاه تعریف میع آنو مناف

   نبودند عاجز بود.« طبقه»از فهم مطالباتی که مبتنی بر 

های مدد یافتهبهگرا ذات یکردرو ینابخش مهمی از کتاب فوق به رد 

، 0نیو گرامشیوهای آنتها با یافتهپساساختارگرایی اختصاص یافته بود. ما با آمیختن آن

یه توانست تنوع پیکارها علوبسط دادیم که میی بدیلی را شرح«گراضد ذات»رویکرد 

ها بندی آن پیکارکه به مفصلهای متفاوت سلطه را فهم و درک کند. برای آنشکل

کردن کالیزهرادی»ی سوسیالیستی بر اساس بیان سیاسی دهیم، پیشنهاد کردیم که پروژه

 بازتعریف شود. « دموکراسی

ی ها که مطالبات طبقهارزیای از همای مبتنی بود بر تشکیل زنجیرهنین پروژهچ

 شکل« ی جمعیااراده»کرد تا بندی میهای جدید مفصلکارگر را با مطالبات جریان

نامید. ما با  8«هژمونی گسترنده»گیرد که هدفش آفریدن چیزی بود که گرامشی 

تیم توانس« گرا و رادیکالوکراسی کثرتدم»ی چپ بر اساس بندی پروژهبازصورت

ی رهاین ترتیب، دایتر انقالب دموکراتیک را در آن پروژه بگنجانیم. بهی وسیعحوزه

ی کارگر محدود چون طبقه« عامل ممتازی»تعارض اجتماعی را بسط دادیم و آن را به 

ما  ل ما، ادعایهای ریاکارانه از استدالتر، برخالف برخی خوانشنکردیم. به بیان روشن

یست. ی کارگر نمطالبات طبقه زیانبههای جدید دادن به مطالبات جنبشمعنای اولویتبه

به  شینییپ یتگونه محور یچه دادننسبتبدون  گراما تأکید کردیم که سیاست چپ

بندی سازی مفصلهای متفاوت مطیعها را پیرامون شکلیکارها باید آنپاین کدام از  یچه

 کند.

 کردن/شدن پیکارهای دموکراتیکچنین نشان دادیم که گسترشِ و رادیکالیزهما هم

شد ی رهایی را دیگر نمیای کامالًً آزاد دست یابد و پروژهتوانست به جامعههرگز نمی

                                                      
1 Antonio Gramsci 

2 expansive hegemony 
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مر شفافیتِ جزئیِ اها، پیکارها و عدمدرحکم برچیدن دولت تلقی کرد. آنتاگونیسم

سان یک ی کمونیسم بهاشت. به همین دلیل، افسانهاجتماعی همیشه وجود خواهند د

 روشنی دال بر پایان سیاست بود ــ باید کناررسیده ــ که بهآشتیی شفاف و بهجامعه

 شد. گذاشته می

اش بحران در فرماسیون هژمونیک کتاب در بزنگاهی نوشته شد که مشخصه

 یبرالیولن ه بود. یورشیهای پساجنگ مستقر شددموکراتیک بود که در سالـسوسیال

چنان ها همبود اما این ارزش دموکراتیکـیالسوس یهاارزشچالش کشیدن در حال به

دهی به عقل سلیم در اروپای غربی مؤثر بودند و هدف ما تجسم این بود که در شکل

ها را رادیکالیزه کرد. افسوس، وقتی ویراست دوم ها دفاع و آنطور باید از آنهچ

ی جدید متذکر شدیم بیرون آمد در مقدمه 8111در سال  و راهبرد سوسیالیستی هژمونی

، «سازیمدرن»پس از چاپ اول، پسرفتی جدی رخ داده بود. در پوشش  01که در طول 

شان را کنار گذاشته و «چپ»دموکراتیک هویت ـای از احزاب سوسیالشمار فزاینده

 بازتعریف کرده بودند.« انهچپ می»خودشان را با حسن تعبیر درمقام 

چاپ شد، این بزنگاه جدید را  8111که در سال  0،ی امر سیاسیدربارهدر کتاب 

 8را که در بریتانیا از سوی آنتونی گیدنز« راه سوم»جا، پیامد تحلیل کردم. در آن

کرد بررسی کردم. و حزب چپِ نو آن را پیاده می 0شد و تونی بلرپردازی مینظریه

ز شده اقرمز هژمونیک کشیدهی جدید که خططور حکومت چپ میانههدم که چنشان دا

ود سازی نولیبرالی وجپیرامون این دگم که هیچ بدیلی برای جهانی 4سوی مارگارت تاچر

مشهور او، به اجرای چیزی رسید که « 1.آی.ان.اِیتی»ندارد را پذیرفته بود، همان 

                                                      
1 On the Political 
2 Anthony Giddens 
3 Tony Blair 
4 Margaret Thatcher 
5 TINA 
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« یمیانه»نامیده است. « کراتیک نولیبرالسیمدموـی سوسیالنسخه» 0استوارت هال

 بنیاد و تقابل چپ/راستبا این طرح ادعا که مدل سیاست رقیب« رادیکال»اصطالح به

بین راست میانه و چپ میانه شکلی « اجماعِ در میانه»منسوخ شده است و با ستودن 

دارانه ویی جانبساالر از سیاست را ترویج داد که بر اساس آن، سیاست نه یک رویارفن

  ی امور عمومی بود.طرفانهبلکه مدیریت بی

و  امروز، انتخاب نه میان سیاست اقتصادی چپ»گونه که تونی بلر گفته بود: همان

سازی نولیبرالی چونان جهانی« راست بلکه میان سیاست اقتصادی خوب و بد است.

مجبور بودیم به آن سر نهیم و مسائل سیاسی به  یهمگشد که تقدیری دیده می

چ ی اختیار مختصصان بود. هیموضوعات فنی صرفی فروکاسته شده بود که در حیطه

اقعی معنای وهای سیاسی متفاوت، بهفضایی برای شهروندان باقی نماند تا میان پروژه

ای «یعقالن»های شده بود که بر سیاستمحدود شان به این کلمه انتخاب کنند و نقش

   دادند مهر تأیید بزنند.وبسط میمتخصصان شرحن آکه 

ی پیشرفت یک دموکراسیِ در حال من برخالف آنانی که چنین وضعیتی را نشانه

ایند سرآغاز فر« پساسیاسی»کردند استدالل کردم که این وضعیتِ بلوغ معرفی می

ی امتناع از سطح فزایندهنارضایی از نهادهای دموکراتیک است، امری که خود را در 

 روزافزون احزاب پوپولیستی راست چنین نسبت به موفقیتداد. همدادن نشان میرأی

دهند که صدای مردم را که از سوی ها مدعی بودند که بدیلی را ارائه می؛ آنهشدار دادم

از  یگرداند. بر نیاز به جدایها بازمینخبگان تشکیالت موجود مصادره شده بود به آن

ایط منظور خلق شری سیاست بهاجماع پساسیاسی و تأکید مجدد بر سرشت جانبدارانه

 اصرار ورزیدم. های ممکنبر سر بدیل« آگونیستیک»الزم برای بحث 

                                                      
1 Stuart Hall 



 ی حسین رحمتیموف / ترجمهشانتال  8 

کردم که احزاب سوسیالیستی و چنان فکر میهم در آن زمانیابم که اکنون درمی

دن کری رادیکالیزهپروژه توانستند دگرگون شوند تادموکراتیک میـسوسیال

  د.کردیم اجرا کنناز آن دفاع می هژمونی و راهبرد سوسیالیستیدموکراسی را که ما در 

احزاب  های اروپای غربیپرپیداست که چنین نشد و در اکثر دموکراسی

های که پوپولیسم راست پیشرویاند، درحالیدموکراتیک وارد فرایند زوال شدهـیالسوس

باعث شد تضادهای مدل  8112همه، بحران اقتصادی سال مهمی کرده است. بااین

واقسام هژمونیک نولیبرال از سوی انواع بندیصورتامروزه نولیبرال برجسته شوند و 

برده ال ؤسها( زیر ها و هم چپز سوی راستموجود )هم ا دولت مسلطهای ضد جنبش

صد ق و یدخواهم نام «یستیپوپول یلحظه»که  شود. این همان بزنگاه جدیدی استمی

  .کنم یواکاو جایندارم آن را در ا

کتاب پیش رو دو استدالل اساسی دارد: یکم، برای مداخله در این بحران هژمونیک 

باید مرزی سیاسی ترسیم کنیم دوم، پوپولیسم چپ، درحکم راهبردی گفتمانی برای 

، در بزنگاه کنونی همان نوع سیاستی «الیگارشی»و « مردم»کشیدن مرز سیاسی میان 

 وکراسی مورد نیاز است. دهد که برای احیا و تعمیق دمرا شکل می

را نوشتم پیشنهاد کردم که مرز چپ/راست از نو  ی امر سیاسیدربارهوقتی کتاب 

سیم طور سنتی ترسان که بهام که چنین مرزی )بداناحیا شود اما اکنون اطمینان یافته

اقسام وی انواعایست که محتوبسنده ن ایی جمعیبندی ارادهشد( دیگر برای مفصلمی

اه مجموعه گی پوپولیستی تجلیلبات دموکراتیکی است که امروزه وجود دارند. لحظهمطا

عین های اجتماعی متوانند بر اساس منافع دستهمطالبات ناهمگونی است، که صرفا نمی

های جدیدی از شکل ˚داری نولیبرالیبندی شوند. افزون بر آن، در سرمایهصورت

 ها منجر به پدیدآمدن مطالباتیاز فرایند تولیدند. آناند که خارج سازی ظهور کردهمطیع

های شده بر اساس ترمهای اجتماعیِ تعریفاند که دیگر متناظر با بخششده

ها در ساختار اجتماعی نیستند. چنین مطالباتی ــ دفاع از آن شناختی و موقعیتجامعه
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طور به کال سلطه ــزیست، پیکارها علیه تبعیض جنسی، نژادپرستی و سایر اشمحیط

ی شیوهباید به امروزه دلیل، مرز سیاسی همیناند. بهروزافزون نقشی محوری یافته

چنین نشان خواهم داد که بُعد ترسیم شود. با وجود این، من هم متقاطع «پوپولیستیِ»

برای تعیین آن نوعی از سیاست که برای بزنگاه کنونی مورد نیاز است « پوپولیستی»

ه این هایی باشد کباشد تا نمایانگر ارزش« چپ»نیست بلکه باید پوپولیسم  کافی

 کند.پوپولیسم تعقیب می

راهبرد پوپولیستی چپ با تأیید نقش حیاتی گفتمان دموکراتیک در تخیل سیاسی 

ـ بر محور دموکراسارزی ی همجوامع ما و از راه ایجادِ زنجیره  یکعنوان دال هژمونبه یـ

انداز آرزوهای بسیاری از مردم طنین ˚سازیپیکارهای گوناگون علیه مطیع در میان ــ

میان پوپولیسم راست و  ˚یاسیتعارض سمحور  یندهدر چند سال آنظرم شود. بهمی

ی )یعنی اراده« مردم»برساختن  مددتوان بهپوپولیسم چپ خواهد بود. درنتیجه می

برابری و عدالت اجتماعی سرچشمه  ای که از بسیج عواطف مشترک در دفاع ازجمعی

 ارزه کرد. کند مبیم یجراست ترو یسمکه پوپول هراسییگانهب هاییاستسگیرد( با می

ازگشت ب»حاکی از « ی پوپولیستیلحظه»ی بازآفرینی مرزهای سیاسی، در هنگامه

تواند راه را برای هایِ پساسیاست است. این بازگشت میپس از سال« امر سیاسی

 دموکراتیکـهایی که نهادهای لیبرالهای اقتدارگرایانه باز کند ــ از راه رژیمحلراه

های تواند به بازتأکید بر و بسط ارزشچنین میکنند ــ اما همرا تضعیف می

ی یک از نیروهای سیاس چیز بستگی به این دارد که کدامدموکراتیک منجر شود. همه

موفق شود و چه نوع  البات دموکراتیک کنونیکردن مطتواند در هژمونیکمی

 وز به در خواهد آمد.یرپپوپولیسمی از میدان نبرد علیه پساسیاست 

 


