
 

 
 

 
  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 علل رشد پوپولیسم 

 اروپا و امریکای شمالیدر 

 
 وینسنت ناوارو

 ی احمد سیفترجمه



 ی احمد سیفوینسنت ناوارو / ترجمه 2 

ن عبارت با ای - مانیفست حزب کمونیست - ثیرگذارترین اسناد قرن نوزدهمأیکی از ت

 شود:معروف آغاز می

های اروپای ی نیرو: شبح کمونیسم. همهوگذار استدر گشتشبحی در اروپا »

، اند: پاپ و تزارکهنه، در تهاجمی مقدس برای تارومار کردن این شبح، متحد شده

 های آلمان.های پلیسهای فرانسه وخبرچینمترنیخ و گیزو، رادیکال

اش، دشنام کمونیست کو آن حزب اپوزیسیونی که از طرف حکومتیانِ مخالف

 (8181 ،)مارکس و انگلس« بودن نخورده باشد

مقدماتی تهیه کرد ولی  بندمشابهی با همین  توان سندویکم میغاز قرن بیستآ در

، سیاسی سسات اقتصادیؤطور نام مبگذاریم و همین« پوپولیسم»باید « کمونیسم»جای به

ین اشان را به پرسش گرفته واهمه دارند و که قدرت جنبشکه از رشد این را و مذهبی 

بدهیم. این سند جدید با این پاراگراف مقدماتی  خوانند تغییرمی یرا پوپولیست جنبش

 تواند آغاز شود:می

داری پیشرفته را محاصره کرده شمالی شبحی سرمایهاقیانوس اطلس سوی  دو درهر»

ن در ای ایرسانهسسات سیاسی و ؤاست: شبح پوپولیسم. اتحادی مقدس بین م

شان علیه این یتیشان و همین طور نهادهای فراملهمراه احزاب حاکمکشورها به

 ایانهرسجنبش شکل گرفته است. کو آن حزب سیاسی که مؤسسات سیاسی و 

 «موجود را به چالش گرفته باشند ولی دشنام پوپولیست بودن نخورده باشد؟

 

درقرن « پوپولیسم»کمونیسم اتفاق افتاد عبارت  یهمان طور که در قرن بیستم با واژه

کار برده هب یجنبشبرای تعریف هر  ایرسانهسی و سیا تشکیلات یوسیلههویکم ببیست

ت که برجمعی را های عمومی نولیبرالیشان و سیاستشان، مشروعیتکه قدرت شودمی

اقیانوس ی سو دو بسیاری از کشورها در . درکنند، به پرسش گرفته باشدخود تحمیل می

پدیده هستیم. هدف شاهد این  ،طور در امریکای شمالیشمالی، در اروپا و همین اطلس

وجود  مشترکی یها نکتهجنبشبررسی کنم آیا بین این  کهمن دراین مقاله این است 
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ثانی هدف دیگر من  کنم. درعلل اساسی رشدشان را بررسی می سپسدارد یا خیر و 

ف وضع های مخالدیگر جنبشهای پوپولیسم در مقایسه با بررسی استراتژی و محدودیت

 در قرن گذشته است.  موجود )سوسیالیسم(

 

 ها مشترک است؟جنبشچه عواملی بین این 

ولی  ،اندمتفاوتشوند عنوان پوپولیست تعریف میاغلب احزابی که بهاگرچه 

شان با های مشترک مخالفت جدیهای مشترکی دارند. یکی از این خصلتخصلت

 آمد اینیفرهنگی و سیاسی است که پ سازیهمگنکردن و ادغام اقتصادی و جهانی

را تهدیدی برای هویت  سازیهمگنهای پوپولیسی این فرایند است. اعضای جنبش

ها همیشه شکل جنبشآورند. درنتیجه ایدئولوژی این حساب میفرهنگی خود به

 گیرد.گرایی( به خود میناسیونالیسم )ملی

 ود است درخمنابع  ، کنترل، واین ناسیونالیسم که شامل علاقه به بازیابی هویت ملی

این باور است که علت سقوط سطح زندگی، و رفاه  جا( بروجه عمده )اگرچه نه همه

 آید و همینر منطقی میظبه نامر کردن است. این جامعه، فرایند جهانی اصلیطبقات 

قوط کردن مسئول سبینی است که از نظر این طبقات، جهانیقابل پیش واکنشیطور 

ی )که ستهای پوپولیشان باشد. در نتیجه جنبشهویتسطح زندگی و از دست رفتن 

کردن و احزاب و نهادهای مدافع شوند( جهانیحمایت می از سوی طبقات خلق عمدتاً

ها نمونه برای نشان دادن این وجه وجود دارد. یکی از نمونه انکنند. هزارآن را رد می

 دانداک یافتاد. در منطقه در بالتیمور، مریلند، امریکا اتفاق 6182 چیزی است که در

ساکنانش کارگران سفیدپوست هستند )کارگرانی که در صنایع فولاد این  یکه عمده

کردن جمهوری که مخالف جهانینامزد ریاست هطور عمده بکردند( بهشهر کار می

 زا یکی که –فولاد  یی دادند. ترامپ علیه انتقال کارخانهأر - دونالدترامپ – است

نها آ به کشورهایی که مزد و شرایط کاری در - بود ن مراکز اشتغال در شهرتریبزرگ
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واقع علیه هیلاری کلینتون که  دهندگان هم دریأاست سخن گفته بود و ر ناهنجارتر

 یمناطقی که طبقه یهمه ی دادند. درواقع درأکردن است ریکی از مدافعان جهانی

ن د همین اتفاق افتاده است. شبیه به همیدهندهندگان را تشکیل مییأکارگر اکثریت ر

 ی اروپا هم در حال وقوع است. بسیاری از کشورهای اتحادیه وضعیت در

شواهد عملی  است:در این جوامع  طبقات خلقتجربیات درک قابل واکنشاین 

جدی  طوردهد انتقال صنایع به کشورهای با مزد پایین بهزیادی وجود دارد که نشان می

 عمدتاً در –داری سرمایه یی کارگر در کشورهای پیشرفتهح زندگی طبقهبرسط

چنین شواهد زیادی وجود دارد که اثر منفی گذاشته است. هم -و اروپا  شمالی امریکای

داری پیشرفته اثرات برای کشورهای سرمایه دهد اگرچه مهاجرت نیروی کارنشان می

ورها جمعیت در این کش پذیرآسیبهای برای بخشو مثبت دارد ولی بدون هزینه نیست 

ها با مهاجرت دهد که چرا آنکه درواقع توضیح می دهدسطح مزدها را کاهش می

 کردنواقع مسبب این جهانی سیاسی که در دستگاه و های گروهیرسانهاند. مخالف

، «ایمنطقه»، «رفتنواپس»عنوان به کند ومیسرزش را گرایی هستند این ملی

 ،«دفاعقابلغیر» ،«غیرعقلایی»، «عهد عتیقی»، «مدرنضد« »اییگرحمایت»

ایجاد  روایتی رصدد استد حاکم دستگاهشود. درواقع و غیره نامیده می« ینیستیشوو»

 مقابل انترناسیونالیسم مدرن و پیشرو جلوه گر شود. ینقطه ناسیونالیسمآن  کند که در

کنار دومین خصلت  لیست درکردن و ادغام اقتصادی از سوی احزاب پوپورد جهانی

کردن و ادغام اقتصادی هستند احزابی که مدافع جهانی ردّ :گیردها قرار میجنبشاین 

های نولیبرالی )یعنی رفرم بازار کار که موجب بیکاری و سیاست چنین ردّو هم

ها و حقوق های عمومی، کاهش حمایتشود، کاستن از هزینهناپایداری و تزلزل می

و تمرکز قدرت در دست حکومت مرکزی، که از دید این جماعت درواقع اجتماعی، 

به صورت  مهای سیاسی پوپولیسگران مالی و اقتصادی است(. برنامهابزاری در دست لابی
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که در صدر  یی ]است[هاآن»اند، یعنی مردم در مقابل «بخش مغلوب»ها که دفاع از آن

 کردن است. ن تبلیغ جهانییعنی نخبگان سیاسی که کارشا - «اندنشسته

چرا بخش غالب  دهد:ها را توضیح میویژگی این جنبشاین مجموعه درواقع سومین 

ر ها حضوجنبشاین  هایپایه در استناپدید شده  شدفرض می ی کارگری کهطبقه

بریتانیا و یا سوئد )کشورهایی که من به خاطر زندگی چندین  همچون ،د. در امریکادار

کشورهای  یدر فرانسه و آلمان، و بسیار نیزشان( و شناسمها خوب میآن ام درساله

دادند اکنون ی میأها ری کارگر که در گذشته به چپدیگر، بخش عمده ای از طبقه

یستند که ها تنها کسانی ندهند. بلافاصله اضافه کنم که اینی میأبه احزاب پوپولیستی ر

ین ا دهندگان هم نیستند( ولی دریأی اکثریت رحتگاهی ) دهندی میأاین احزاب ر هب

ی کا طبقهامری کنند. درهای علیه وضع موجود و پوپولیستی نقش کلیدی ایفا میجنبش

دهد( ی کارگر امریکا را تشکیل میطبقه یکارگر سفیدپوست )که درواقع بخش عمده

. درواقع جمهوری نقش اساسی بازی کرده استانتخاب دونالد ترامپ به ریاست در

ی أوباما رپوست ای کارگر سفیدپوست که در گذشته به نامزد سیاههایی از طبقهبخش

تان سی دادند. شبیه به همین وضعیت در انگلأداده بودند در انتخابات آخر به ترامپ ر

ی جنبش برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه ی کارگر در بریتانیا درپیش آمد. طبقه

ادن ی اروپا و از دست دسیاسی اتحادیه یی اعتراضی علیه پروژهجنبشع اروپا( که درواق

امبر سوئد در سپت این عضویت است نقش عمده ای ایفا کرد. در ینتیجهدرکنترل ملی 

 ی دادند که درواقع پوپولیستِ أی کارگر به حزبی رای از طبقهبخش عمده 6181

دهندگان پاریس یأای از رعمده های سوئد(. درفرانسه، بخشگرا است )دموکراتراست

ی دادند و در آلمان نزول چشمگیر در محبوبیت انتخاباتی أو حومه به لوپن ر

با رشد محبوبیت  - ی اروپادیگر کشورهای اتحادیههمانند  –ها دموکراتسوسیال

ند همراه برخورداری کارگر ای از طبقهبخش عمده حمایتاحزاب پوپولیستی که از 

 شده است. 
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 ها در حال رشدند؟ جنبشچرا این 

های انهرسهای نولیبرالی است که از سوی سیاسیون حاکم و علت اصلی اجرای سیاست

 ستیزهاجرمنیست و یا یهای پوپولیستی را شووشود. این که این جنبشتبلیغ می گروهی

شان علت اصلی رشدشان را نژادپرستی آشکار و یا ضد خارجی بودن تعریف کنیم و

ها چه عواملی وجود دارد چون این پس این نگاه تواند توضیح بدهد که درم نمیبدانی

ها وجود دارد( درواقع نشانه و جنبشها )که در شماری از این داوریها و این پیشنگاه

بدترشدن وضعیت  هاآن هاست. دلیل واقعی رشدجنبشنه علت ظهور و گسترش این 

، این کشورهاست در خاص طوری کارگر بهطبقهو  عامطور زندگی طبقات احتماعی به

شمالی  اروپا و امریکایدر  8811 یدههدرواقع علت اصلی وضعیت اسفباری است که از 

 6112این بدترشدن وضعیت زندگی را در رکود بزرگ تبلور ترین شد. عیان آغاز

لیبرالی بود. نو های اقتصادیگسترده از برنامه یاستفاده یکه عمدتاً نتیجه توان یافتمی

تدوین  ی کارگرهایی برای تضعیف طبقهبرنامه های نولیبرالی عمدتاً و بااین برنامه

  8.انددهبوموفق هم  واقعاًاند که شده

 دهند. درآمد نیروی کاروضوح این وضعیت ناهنجار را نشان میآمارهای موجود به

 امریکای شمالی و اروپا کشورها درمزد( دراغلب این  )درآمد ناشی از کار، برای نمونه

که سهم سرمایه برعکس روند افزایشی به خود گرفته است. روند نزولی داشته درحالی

طور آغاز شده است. به 8811 یو اوایل دهه 8821 یدههها از اواخر اجرای این سیاست

 - شودعنوان آن چه که به کارگر پرداخت میبه –سهم مزد  8821ی دههمشخص در 

عضو  کشوری که بعداً 81 و در درصد تولید ناخالص داخلی بود 21درامریکا حدود 

آلمان این نسبت  تولید ناخالص داخلی بود. در %2628طور متوسط ی اروپا شدند بهاتحادیه

                                                      

 :به کتاب منن.ک. 8 

Attack on Democracy and the Welfare State. Critique of the Dominant 

Economic Thought (Anagrama, 6181)  
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 %2628اسپانیا هم  و در %2827در بریتانیا  ،%2626، در ایتالیا %2827 در فرانسه ،2128%

اهش شدت کها بهها این نسبتپس از اجرای این سیاستولی اخلی بود. تولید ناخالص د

کشور عضو  81 ، در%2722سهم کار از تولید ناخالص داخلی درامریکا  6186یافت. در 

بریتانیا  در ،%2828در ایتالیا  ،%2126، درفرانسه 2126، در آلمان %2221ی اروپا هم اتحادیه

 لید ناخالص داخلی بود. تو %1128و در اسپانیا هم  ،2622%

 81 درو  %121در امریکا  6186تا  8818کاهش سهم کار از درآمد ملی درطول 

 در ،%228ایتالیا  در ،%121درفرانسه  ،%128، درآلمان %228ی اروپا کشور عضو اتحادیه

تولید ناخالص داخلی بود. در پس این آمارها البته  %8822اسپانیا هم  و در ،%828بریتانیا 

ه به عواملی ک گسترش نابرابری اجتماعی چشمگیر و روزافزون هستیم. یکی از شاهد

توزیع درآمدهای ناشی از کار است  گسترش این نابرابری دامن زد، رشد نابرابری در

خصوص درامریکا بسیار جدی است، یعنی در امریکا درآمد مدیران و اعضای که به

ه است در حالی که سطح واقعی مزد آوری داشتهای مالی رشد حیرتبنگاه یبرجسته

8.کارگران میانی و پایینی درواقع کاهش یافته است
 

هم به صورت یک معضل جدی  های گروهیرسانه این رشد نابرابری حتی در

افزایش چشمگیر  سببچنین به آن و هم ازمردم  رشد آگاهیبه دلیل  .درآمده است

اه و سطح زندگی اکثریت ه به رفلطم یثروت و درآمد اقلیت ثروتمند که از کیسه

دهند( به دست آمده )که درهمه جا اکثریت مطلق جمعیت را تشکیل می طبقات خلق

نگ موجد نگرانی بسیار و ز ای که موجب آن شده،اتیبثبی این وضعیت به سبباست. 

 مراکز قدرت سیاسی بوده است. درخطری 

 

                                                      
8 See Bivens, J., The decline in labor’s share of corporate income 

since 6111 means $171 billion less for workers, Economic Policy 

Institute, 8191896181 
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 های پوپولیستیشرایط زندگی علت رشد جنبش زوال

با تی های پوپولیسصادفی نیست که از زمان رکود بزرگ به این سو شاهد رشد جنبشت

رشد  یان نتیجهعنوی کارگر هستیم. توضیح این رشد و گسترش تنها بهطبقه پشتیبانی

ا نادیده ر وضع زندگی طبقات خلق زوالو یا احساسات شووینیستی درواقع  مهاجرستیزی

 ها این احساسات وجود دارند(.جنبشکه در شماری از این کنم )البته انکار نمی گیردمی

 مهاجران همراه نیست. در یگستردههمیشه با رشد  مهاجرستیزیدرواقع رشد احساسات 

 بریتانیا و فرانسه چنین آلمان و سوئد شاهد افزایش مهاجرت هستیم ولی درامریکا یا

 ریباً این کشورها تق یدر همهها جنبشرشد این  ،چیزی اتفاق نیفتاده است. با این وصف

ترین دلیل رشد این عمده وضع زندگی طبقات خلق زوالدیگر است. مشابه یک

قوق، دهد که میزان حنشان می های هر کشوربرمبنای داده تفصیلیهاست. بررسی جنبش

این کشورها نزول کرده است. شاهد بدون ابهام  یهمه شرایط کاری، شغل، و رفاه در

 «بیماری ناشی از استیصال»هایی است که به آن تر شدن وضع رشد بیماریاین خراب

 یهای مرتبط با استرس( که در همهالکل و بیماری )معتادان به مواد مخدر و گویندمی

 8.های پوپولیستی هم ارتباط دارداین کشورها حاضر است و با رشد جنبش

  

  

                                                      
8  See Navarro, V., Why the White Working-Class Mortality and 

Morbidity Is Increasing in the United States: The Importance of the 
Political Context, International Journal of Health Services, February 
6188. 
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 های بین پوپولیسم و سوسیالیسم تفاوت

یاری بسهدف کنیم که ی در قرن بیستم مشاهده میمردمهای بررسی طبیعت جنبش در

در تئوری( ایجاد  کمدست) هاو احزاب سیاسی آن های براساس نیروی کاراز جنبش

هایی داری با طرحشان با سرمایهداری بوده و مخالفتسرمایه بدیلعنوان سوسیالیسم به

نونی تنها های پوپولیستی کعکس اغلب جنبشبود. به برای برپاکردن سوسیالیسم همراه

ثر و مفید برای ایجاد یک نظام ؤد مدولت موجود دارند ولی فاقد یک بعُعد ضدیک بُ

طور ولی حداقل در تئوری، یک کلیت ایدئولوژیک داشت و به ،بدیل هستند. سوسیالیسم

عاد اب یهمه یستی برعلاوه، دورنمای سوسیالهکلی یک هدف عمومی هم مد نظر بود. ب

ون مضمبرای مثال، های سیاسی اثر داشت ازجمله برمسائلی چون هویت ملی. فعالیت

 گاهدستاز متأثر )که عمدتاً  ملت یگرایانهملت از مضمون راست یمقوله یگرایانهچپ

 پردازی سوسیالیستیمسلط اقتصادی و مالی است( متفاوت است. ملت در یک مفهوم

هدف اصلی عملیات  شانرفاهشود که م عادی تشکیل میاست که از مرد اجتماعی

اس اس منابع بر یمطالبهبرای نمونه، تخصیص منابع براساس نیازها و  .عمومی است

شود. گسترش حقوق کار، حقوق اجتماعی و پرداخت شهروندان تعیین می تواناییِ

ای تراس ی کارگر درسیاسی بخش اساسی و ضروری برای صاحب اختیارکردن طبقه

از همین روست که در کشورهایی که این حقوق  رسیدن به سوسیالیسم است. دقیقاً

ی به دارجمعیت را دربرگرفت، تداوم سرمایه یتری سراسری شد و همهطور گستردهبه

های رمرف اگروضوح در سوئد مشاهده کردیم که پرسش گرفته شد. این وضعیت را به

 یتوانستیم به یکی از اهداف اساسی پروژهشد میاجرا می 8821 یدههمیدنر در 

این حقوق  مافزایش متراکابزار تولید برسیم. بر سوسیالیستی یعنی مالکیت اشتراکی 

شود. داری و مطرح شدن سوسیالیسم میسراسری باعث به پرسش گرفتن نظام سرمایه

رگیری اکهدولت رفاه و ب یکردن گستردهبرای مثال خصوصی ،های نولیبرالیسیاست

سال گذشته  71هایی که باعث تضعیف امنیت و حمایت اجتماعی شد، )که در رفرم
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دموکرات هم همین های سوسیالاگرچه درمواردی دولتو راستی اجرا های دستدولت

دیدار پشدن حقوق، همبستگی، و امنیتی کار را کردند( به صورت تضعیف این سراسری

امنیت کارگران شت. این وضعیت موجب عدمکه در میان نیروی کارگر وجود داشد 

های راست افراطی درآمد که ازجمله جنبش ظهور بنیانبه صورت  عین حالشد که در 

مهاجرت که در  یالعاده)البته این مسئله با رشد فوق مخالف کارگران مهاجرند

ی، غلامنیت ش. عدم(تشدید شد ی رشد کرداسابقهچون سوئد به میزان بیهم کشورهایی 

 های نولیبرالی بود شرایط ضروریاجرای سیاست یآمدهای مشابه که نتیجهو دیگر پی

 های ضدمهاجران را فراهم کرد.برای رشد جنبش

  

 ناسیونالیسم راستیدست روایت

ی گیرگراها سمتناسیونالیسم )یعنی دفاع از هویت ملی( از سوی راستحال، بااین

 انهت، نژادپرسگرایانهحذفخواه، ای، تمامیتاسطوره اشهای اساسیمتفاوتی دارد. خصلت

(، دارای دورنمای طبقاتی است ولی منافع ملی را با منافع طبقات حاکم گرایانهیا قوم)

رد و کسوسیالیسم تعریف میعنوان ناسیونالداند. درواقع نازیسم، خود را بهیکی می

 ه اشتغال کامل بود که باعثرسیدن ب، هادر کنار دیگر سیاست ،هایشازجمله سیاست

 ها، درواقع بخشی از استراتژی نازیسمحذف بیکاری شد. ولی در پیش گرفتن این طرح

 هادرواقع در جوامعی که این جنبشبرای توقف و انهدام کمونیسم و سوسیالیسم بود. 

ان داز فاشیسم( از سوی قدرتمن نیزحمایت عمومی از نازیسم )و  ها پا گرفته بودند،در آن

داری و گرفت. نازیسم و فاشیسم باعث نجات سرمایهمالی واقتصادی صورت می

. این هدف اساسی آنها بود. مورد اسپانیا داران از خطر سوسیالیسم و کمونیسم شدسرمایه

این مقوله است. فالانژها )حزب فاشیستی( به همراه کلیسا از  بسیار آشکار ییک نمونه

 طول رژیم فرانکو علیه کمونیسم و سوسیالیسم ودند که درسرکوبگرترین نهادهایی ب

صادی و اقت یگران عمدهفعال بودند. با موقعیت مشابهی اکنون روبرو هستیم که لابی
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عنوان هکنند )بهای پوپولیستی کنونی در بعضی از کشورها حمایت میمالی از جنبش

 مثال در امریکا و دراسپانیا(.

 

عنوان در تدوین و گسترش نولیبرالیسم بهشکست بزرگ چپ: نقشی که 

 رشد پوپولیسم ایفا کرد  اصلیعلت 

درمقابل این واقعیت، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که که چه شد که 

ه دهند و نی میأهای راست افراطی ری کارگر درانتخابات به جریانهایی از طبقهبخش

 ند؟دارریشه  ی کارگرطور سنتی در طبقهبه که -گرا چپ احزاب اغلب –به احزابی 

ای از این احزاب چپ در قدرت ال بسیار ساده است. چون بخش عمدهؤاین س پاسخ به

است کار، سی از جمله رفرم بازار ،های نولیبرالی بودنددرعین حال مسئول اجرای سیاست

هایی که موجب رشد های رفاهی، و سیاستریاضت اقتصادی، کاستن از پرداخت

که  انددرستی این احزاب را مسئول تغییراتی دانستهبه خلق کردن شد. این طبقاتِجهانی

ر احزابی ی که به دیگواکنشمنفی زیادی گذاشته است )مشابه  أثیراتها تزندگی آن بر

گرا حمایت مردمی را زاب چپحنتیجه احکومت بودند نشان داده شد( و در که در

ها و و اجرای نولیبرالیسم از سوی سوسیالیستاز دست دادند. پذیرش  شدتبه

های ترین دلیل رشد جنبشعمده امریکای شمالی و اروپاها در دموکراتسوسیال

 پوپولیستی در این جوامع است. 

شان با احزاب حمایت کلی و انتخاباتی از احزاب سنتی چپ و جایگزینی افول

 دید که از درون جریانات چپسیاسی ج هایجنبشدهد که چرا پوپولیستی توضیح می

بینی مردم و خشم کوشد این سرخوردگی منطقی و قابل پیشحال ظهور است می در

اند به سوی خود هدایت های راست افراطی متمایل شدهکه به کانالرا  ی کارگرطبقه

 د. برنی سندرز درامریکا و جرمی کوربین دربریتانیا و جنبش چپ جدید در آلمانکن
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پودموس و فرانسه،  در« ناپذیری تسلیمفرانسه»حزب و   Aufstehen برپاخیز با عنوان

های های این جنبشها هستند. درواقع بعضی جنبهجنبشهایی از این در اسپانیا نمونه

 رسد مرزهایبرداری کند به نظر میکوشد از خشم مردم بهرهضد دولتی که می نوپای

. برای مثال دولت ترامپ پیشنهادهایی داده سنتی چپ و راست را کنار گذاشته است

برداری شده است، برای نمونه رد توافق چپ ساندرز نسخه یروشنی از برنامهکه به

 نفتا.  یمجدد درباره یسیفیک و یا مذاکرهاپمشارکت ترانس

تل یعنی کاری که شان - عنوان پوپولیستچپ به جدیدهای حالا تعریف این جنبش

 یمقابله»که این دیدگاه پوپولیستی  نداردگفتن تباه بزرگی است. اش -کند موف می

است چون مردم در طبقات اجتماعی  پذیرفتنیتاحدودی البته « مردم علیه نخبگان

 های گوناگون منافع متفاوتی دارند. یافتن آنگوناگون، جنسیت و نژاد متفاوت و ملیت

رار ها قجنبشی است که در مقابل این ترین چالشگزرعامل مشترک در این مبارزه ب

را در چارچوب آن جا داد.  سرکوبانواع  یدارد، یعنی یافتن آن هدفی که بتوان همه

تنها مخالف ساختار سیاسی موجود بودن کافی نیست. موضوع اصلی در واقع هدف 

غیر این صورت یک چیز  کند. درمبارزه است که ماهیت جنبش را تعریف می

گراها. این وحدت برای دگرسان مثل پوپولیسم راست ،خود استده و بیبندی شسرهم

 جدید یداری کنونی و کوشش برای رسیدن به یک جامعهکردن جدی جوامع سرمایه

نیست در سال فلان، و ماه فلان و یا روز فلان ایجاد شود ولی هرروزه با مناسبات  )که قرار

 یگردد( ضروری است. همهمی ا نابودشود و یجوامع مختلف یا ساخته می قدرت در

ور ط)به از چپ بیرون آمده یا در آن ریشه دارند یا مستقیماً های چپ جدیداین جنبش

 های پوپولیسیزاب و یا جنبشحوجه شبیه اهیچهای کارگری( و بهمشخص در جنبش

یم درواقع انخوها را پوپولیست میآیند. وقتی آنگونه به نظر نمیگرا نیستند و آنراست

ایم. مفهوم و درک فعالان از سان برآورد کردهها را همآن گرابا اشکال مشخص راست
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گراها با شان در میان چپها و فرهنگاساس اجتماعی، اهداف، گفتمان بر« مردم»

 ست تفاوت دارد. ا گراهامیان راست چه درآن

 

 و نو قدیمیمحدودیت عظیم پوپولیسم: ضرورت ترکیب 

مقابل نخبگان( اگرچه  تژی دفاع از فرودستان در برابر فرادستان )یا مردم دراسترا

چون همان  .شدت ناکافی استو یا تاکتیکی، به یانتخابات نظرمضروری است ولی چه از 

ور جپذیرد که اعضای جمعیت یک جامعه منافع یکام نمیطور که در بالا اشاره کرده

ختلف جمعیت البته که عوامل مشترکی دارند و های مندارند. تردیدی نیست که بخش

 ثرترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد. درؤضروری است تا این نکات مشترک به م

چپ باید تجربیات متفاوت زندگی مردم را به رسمیت بشناسند که در واقع  عین حال،

ران ارگشان است. کاستن از حقوق اجتماعی و حقوق کهای موجود در بینآمد تفاوتپی

ی از جمعیت اثرات جدی ولی بزرگبخش  ها بریکی از این موارد است. این کاستن

 خورند. در نتیجه درتر از مردان از بحران لطمه میمتفاوت دارد. زنان، برای نمونه بیش

های مختلف تحلیلی، برای نمونه، بندیاستراتژی سیاسی این مهم است که وجود دسته

ار اجتماعی که اهمیت بسی یاجتماعی را در نظر بگیریم. طبقه یجنسیت، نژاد، و طبقه

اند نادیده گرفته شده اقیانوس اطلس شمالیسوی  دو در هر اغلب کشورها در زیادی دارد

بدون  - متوسط و فقرا یاند، اغنیا، طبقهکلی تقسیم کرده یچون مردم را به سه طبقه

ه یا گزاره کبا این پیش احتمالاً ،رده شودی کارگر بکدام نامی از طبقهاین که در هیچ

ری های کارگمتوسط درآمده است. جنبش یا محو شده و یا این که به صورت طبقهکاملً

اند که این طبقه وجود دارد و درعین حال خیلی هم واقع نشان داده ضددولتی در

 سرخورده است. 

ن ت( ما باید ایکه کم هم نیسجاست که بدون تکرار اشتباهات چپ سنتی )این

 دشویمکه یا فراموش شده و یا کتمان  را اجتماعی یطبقه یعنی –های تحلیلی بندیدسته
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 . درمند استدهد که وجود دارد و ارزشرسمیت بشناسیم چون واقعیت نشان میبه -

( )یعنی افراد با آموزش عالی« شدهطبقات متوسط ترسیم»واقع، این فضای عظیمی که 

این آوری یرو ،اندگرا اشغال کردهچنین احزاب سیاسی چپتخابی و همنهادهای ان در

به نولیبرالیسم را تسهیل کرده است. به این ترتیب، وحدت جدید و قدیم، از  احزاب

با احزاب پیشین، در این احزاب جدید حتمی و ضروری است. قدیمی  ائتلافجمله 

صول اساسی متعددی دارد که خیلی . برای نمونه، علم، امنسوخ نیستمعنای ضرورتاً به

. قانون جاذبه خیلی قدیمی است ولی با این ستچنان درست اهم قدیمی هستند ولی هم

مفید و زائد نیست. اگر هم شما این قانون را قبول ندارید، حرفی نیست، از وصف غیر

ا مچهارم یک ساختمان به بیرون بپرید تا صحت این قانون برای ش یپنجره ای در طبقه

 که با این باور کهاست دموکراسی آمده است این سوسیال ثابت شود. آن چه که بر

ارم یک چه یثر نیست، از پنجره ای در طبقهؤطبقات اجتماعی دیگر م یگفتمان درباره

چه اتفاق آن یشد. گذشته به ما درباره نابودساختمان به بیرون پرید و به همین دلیل هم 

باه ایم. نادیده گرفتن این گذشته اشتکه درواقع از کجا آمده بخشدآگاهی میافتاده است 

اجتماعی، و یا مربوط بودن  یقدرت مثل طبقه یشدههای فراموشبندیاست. دسته

شتباه در تصحیح این ا مقالهسوسیالیسم، شبیه به انکار قانون جاذبه است. امیدوارم این 

 مفید بوده باشد. 
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