گفتوگو با شانتال موف درباره كتاب «در دفاع از پوپوليسم چپ»

آیا زمان مناسب پوپوليسم چپ فرا رسيده است
ترجمه :علی سالم

در سالهای اخير ،پوپوليسم به عنوان یک پدیده اجتماعی و سياسی فراگي ر ،چه ره بس ياری از كش ورها را دگرگ ون ك رده و
سياستمداران پوپوليست و اغلب دستراستی را پيروز انتخابات كرده است .شانتال موف ،نظریهپ رداز و اس تاد فلس فه سياس ی
اهل بلژیک ،در آخرین كتاب خود« ،در دفاع از پوپوليسم چپ» ،معتقد است در «لحظهای پوپوليستی» به سر میب ریم ك ه ب ر
اثر بحران در هژم ونی ن وليبرال پدی د آم ده اس ت .او پوپوليس م را ب ر خ فف معن ای تحقيرآمي زش در رس انهه ا ،روش ی از
سياستورزی میداند كه در راستای یک استراتژی سوسياليستی میتواند امک انی ب رای تعمي ق دموكراس ی و دف اع از من اف
اكثریت مردم در برابر اليگارشی حاكم باشد .در گفتوگوی زیر كه پس از انتشار این كتاب در سال  2018انجام شده ،موف ب ه
توصيف رئوس كلی كتاب و وضعيت جنبشها و احزاب پوپوليست چپ در اروپای غربی میپردازد.
***


مایکل كالدربانک :چرا همانطور كه عنوان كتابتان نشان میدهد گمان میكنيد االن وقت «دفاع از پوپوليسم چپ»
است؟

شانتال موف :در حال حاضر ما در جوام پسادموكراتيک زندگی میكنيم .این موض وع در وهل ه نخس ت ب ه عل ت محوش دن
خطوط بين چپ و راست است ،وضعيتی كه من آن را «پساسياسی» مین امم .ای ن وض عيت ناش ی از ای ن اس ت ك ه اح زاب
سوسيال دموكراتيک پذیرفتهاند هيچ بدیلی برای جهانیسازی نوليبرال وجود ندارد .شهروندانی كه میروند رای میدهند ح ق
انتخابی ندارند چون تفاوت بنيادینی بين برنامههای راست ميانهرو و چپ ميانهرو وجود ندارد.
در ضمن جوام ما روزبهروز بيشتر جرگهساالر میشوند ،به این معنا كه شاهد ش کافی فزاین ده ب ين گ روه ك وچکی از م ردم
بسيار ثروتمند و بقيه جمعيت هستيم .نکته جدید این است كه با اعمال سياست خصوصیس ازی و ب ه وی ژه ریاض تی ،پدی ده
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فقيرسازی و بیثباتسازی طبقه متوسط رخ داده كه امروز عميقا متاثر از سياستهای نوليبرال است .این موضوع ش کلگي ری
جنبشهای مقاومت را در برابر اجماع راست و چپ ميانهرو توضيح میدهد.
ویژگی آنچه من «لحظه پوپوليستی» مینامم افزایش مقاومت در برابر این وضعيت پسادموكراتيک است .این مقاومتها خ ود را
به شکلهای مختلفی نشان میدهند كه لزوما مترقی نيستند .به یک معنا ،همه این مقاومتها بيان «مطالب ات دموكراتي ک»
هستند  -مطالبه دموكراسی بيشتر ،مطالبه حق اظهار نظر مردم .ولی این مطالبات ممکن است در قال به ای بيگان ههراس انه
بيان شوند .به همين دليل شاهد گسترش پوپوليسم دستراستی هستيم كه ادعا میكند «مشکل از مهاجران است» .ول ی ای ن
مطالبات میتوانند در قالبهای مترقیتر ،در قالب فراخوانی برای گسترش و رادیکالكردن دموكراسی ،بي ان ش وند .ب ه هم ين
دليل من از «پوپوليسم چپ» حرف میزنم.
در كتاب «درباره امر سياسی» كه در سال  2015منتشر شد ،هنگام بررسی پدیده پساسياست ،استدالل كردم كه رویک رد «راه
سوم» نشاندهنده پيشرفت دموكراسی نيست ،و فقدان بحثی «آگونيستی» بين بدیلهای مختلف خط ری ب رای دموكراس ی و
بستری برای رشد پوپوليسم دستراستی ایجاد میكند.
این تصور كه سياست درباره سازش و اجماع است قطعا دریافتی اشتباه از سياست است .سياس ت دموكراتي ک بای د جان بدار
باشند و به مرزكشی بين چپ و راست نياز دارد .بدون بحثی آگونيستی درباره بدیلهای پيش رو دموكراسی نداریم.


هواداران پوپوليسم چپ چه كسانی هستند و بر چه مبنایی گرد هم میآیند؟

امروزه نسبت به سابق بخشهای بيشتری از جامعه تحت تاثير جهانیسازی نوليبرال و شيوه جدی د تنظ يم س رمایهداری ق رار
گرفتهاند .در دوران فوردیسم شما عمدتا در صورتی متاثر از شرایط بودید كه در یک كارخانه كار م یكردی د .ام ا ب ا گس ترش
سرمایهداری مالی ،و آنچه گاه زیستسياست ناميده میشود ،همه ما تحت ت اثير ق رار م یگي ریم چ ون جنب هه ای زی ادی از
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زندگیمان امروز تحت كنترل سرمایهداری است .البته این نکتهای منفی است ،اما در عين حال میتواند یک فرص ت محس وب
شود ،چون به این معنی است كه تعداد بيشتری از مردم میتوانند با پروژه رادیکالكردن دموكراسی همراه شوند ،نه فقط طبقه
كارگر بلکه بخشهای بسيار مهمی از طبقه متوسط.
مرزكشی سياست چپ سنتی بر اساس طبقه ترسيم شده بود .طبقه كارگر یا پرولتاریا در مقابل بورژوازی قرار داشت .ام روز ،ب ا
توجه به تحول جامعه ،دیگر نمیتوان به این شيوه مرزكشی كرد.
یک سری مطالبات دموكراتيک وجود دارد كه نمیتوان در چارچوب طبقه سراغ آنها رفت ،مثف باید ب ه مطالب ات فمينيس تی،
مخالفت با نژادپرستی ،جنبش همجنسگرایی و بومشناسی بپردازیم .اینها مطالباتی است كه با تقابل سنتی بين طبق ه ك ارگر
و بورژوازی نمیخواند .ما باید به شيوهای پوپوليستی مرزكشی كنيم كه نقطه تقاط مطالبات مختلف اس ت ،یعن ی ب ر اس اس
تقابل «مردم» در مقابل «اليگارشی» .بخشهای زیادی از جامعه میتوانند با پروژه مخالفت با نوليبراليسم همراهی كنند و بای د
آنها را با هم متحد كنيم و یک «مردم» بسازیم :یک اراده جمعی .مرزكشی سياسی نمیتواند با تاكي د ص رف ب ر پای ه طبق اتی
ایجاد شود .این حرف به این معنا نيست كه دس ت از مطالب ات طبق ه ك ارگر ب رداریم بلک ه بای د آنه ا را ب ا س ایر مطالب ات
دموكراتيک هماهنگ كنيم .این مشخصه اصلی پوپوليسم چپ و تفاوت اصلی آن با مرزكشی براساس طبقه است.
برای ساختن یک «مردم» باید ببينيم چه چيزی آنها را به سوی كنش سياس ی س و م یده د .م ثف ،چ را م ردم ب ه برخ ی
شکلهای انقياد واكنش نشان میدهند؟ چرا مدعی بیعدالتیاند ؟ به گمان م ن ای ده براب ری ،ای ده ع دالت اجتم اعی ،و ای ده
حاكميت مردمی ارزشهای بنيادین در مخيله اجتماع دموكراتيکاند .به این روش شهروندان دموكراتي ک ب ه ص ورت سياس ی
قوام مییابند و در فعاليتهای اجتماعی مشاركت میكنند .بنابراین وقتی احساس میكنن د ای ن چيزه ا از آنه ا دری ش ش ده،
شکلهای مختلفی از مقاومت بروز میدهند .از نظر من چيزی كه مردم را به فعاليت سياسی سو میده د مطالب ه براب ری و
دموكراسی است.
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به همين دليل ما اكنون شاهد مقاومتهای زیادی در برابر پسادموكراسی هستيم .یکی از شعارهای جنبش خشمگينان اس پانيا
این بود« :ما یک رای دادهایم ولی صدایی نداریم ».امروز مردم زیادی احساس میكنند صدا ندارند و از حق اظهار نظ ر مح روم
شدهاند .این ایده اصلی «لحظه پوپوليستی» است و باید به مطالباتی كه ریشه آن مقاومتهایند پاسخی مترقی داد.
به جای اینکه پوپوليسم دست راستی را بيان مطالباتی تلقی كنيم كه مبنای نژادپرستی و تبعيض جنس ی دارن د بای د آنه ا را
بيان خواست دموكراسی و حق اظهار نظر قلمداد كنيم .این قضيه در مورد برگزیت در بریتانيا هم صاد است .مردم زیادی ب ه
برگزیت رای دادند نه چون بيگانههراس بودند ،بلکه چون احساس كردند دستگاه حاكم دغدغههایشان را به حساب نمیآورد.
این مطالبات در راستای دموكراسیاند اما در ق البی ریخت ه م یش وند ك ه دموكراس ی را مح دود م یكنن د  -یعن ی بازی ابی
دموكراسی ولی فقط برای گروه كوچکی از مردم و شهروندان .كار دشوار پيش روی ما این است كه آنها را در قالبی بریزیم ك ه
دموكراسی را تقویت و رادیکال كنند .از نظر من مسأله این است كه كدام نوع از پوپوليسم میتواند هژمونی پيدا كند و به ای ن
مطالبات پاسخ دهد .مطمئنم تنها روش مقابله با پوپوليسم دستراستی گسترش شکلی از پوپوليس م دس ت چپ ی اس ت .ای ن
پوپوليسم تنوع مقاومتها را عليه پسادموكراسی در نظر میگيرد و آنها را در قالبی میریزد كه منجر به تائيد دوباره و گس ترش
ارزشهای دموكراتيک شود.
در فرانسه ،برخی چپگرایان میگویند« :ما نباید با مردمی كه به مارین لوپن رای دادند حتی صحبت كنيم ،چ ون آنه ا اساس ا
فاشيست هستند و نمیتوانند اصفح شوند ».من كامف مخالفم .مشخص است كه بسياری از اف رادی ك ه در فرانس ه ب ه م ارین
لوپن رای دادند قبف به حزب كمونيست رای میدادند .سوسيال دموكراتها آنها را كنار گذاشتهاند و لوپن تنها كس ی ب ود ك ه
میگفت «من نگرانیهای شما را درک میكنم» ،اما با افزودن این حرف كه « عامل این وض مهاجرانند ».خوشبختانه ك مك م
اوضاع تغيير كرده چون فعاالن سياسی حزب «فرانسه شکستناپذیر» [حزب ژان-لوک مفنشون كه اغلب پوپوليس ت چ پ ب ه
شمار میآید] به حوزههای انتخابيهای میروند كه به مارین لوپن رای میدهند تا با آنها بحث كنند.
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در انتخابات اخير جالب توجه بود كه در چند شهر مهم مثل مارسی ،مفنشون در چند حوزه انتخابيهای كه قبف به مارین لوپن
رای داده بودند اول شد .همين قضيه در آميان در مورد فرانسوا روفن اتفا افتاد ك ه در ج ایی برن ده انتخاب ات ش د ك ه ج زو
سنگرهای هميشگی جبهه ملی است .بنابراین كسانی كه در فرانسه میگویند «مردمی كه به مارین لوپن رای دادن د هرگ ز ب ه
ژان-لوک مفنشون رای نمیدهند» مسلما اشتباه میكنند .من این حرف را در مورد بریتانيا هم شنيدهام 16 ،درصد از مردم ی
كه به «( »UKIPحزب استقفل پادشاهی متحد) رای دادهاند در انتخابات قبلی به كوربين رای داده بودند.
این موضوع نشان میدهد كه مطالبات طبقه كارگر لزوما مترقی یا بيگانههراسانه نيست :بستگی دارد آنها را در چه ق البی بي ان
كنيم .پوپوليسم دستراستی این مطالبات را در قالب بيگانههراسانه میریزد ،و كار دشوار پوپوليسم چپ این است كه راهه ای
متفاوتی برای بيان این مطالبات پيشنهاد كند.


در حالیكه امروز بيشتر آدم ها دیگر با چپ احساس نزدیکی نمی كنند چرا باید خواستار پوپوليسم «چپ» بود؟

اوال میخواهم روشن كنم كه وقتی من از پوپوليسم چپ حرف میزنم به یک مقوله تحليلی اش اره م یك نم .ح رف م ن ای ن
نيست كه شما بروید بيرون و جار بزنيد« :ما پوپوليستهای چپ هستيم ».وقتی میگویم میتوان مقوله پوپوليسم چپ را برای
حزب «فرانسه تسليمناپذیر» ،یا كوربين ،یا پودموس به كار برد ،منظورم این است كه آنها احزابیاند كه استراتژی سياسیش ان
را میتوان استراتژی پوپوليستی چپ تعریف كرد .یعنی آنها اینگونه مرزكشی میكنند .آنها میخواهند با ساختن یک «م ردم»
در مقابل «اليگارشی» جنبشی مردمی پدید بياورند اما این به این معنی نيس ت ك ه خودش ان را «پوپوليس ت چ پ» بنامن د.
مثف ،حزب فرانسه تسليمناپذیر به معنی فرانسه ای است كه در برابر فشارها سر خم نمیكند ،فکر میكنم نامی عالی اس ت ك ه
میتواند مبارزات مختلفی را متحد كند.
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درست است كه امروز «چپ» برای بسياری از مردم معنای ضمنی منفی دارد .مثف در اسپانيا میگویند ایده چپ ب يش از ح د
بیاعتبار شده چون وقتی شما از چپ حرف میزنيد ،مردم یاد سوسيال دموكراتهای خائن میافتند .در فرانسه هم همين طور
است :وقتی از چپ حرف میزنيد خيلیها بدشان میآید چون فکر میكنند چ پ یعن ی فرانس وا اوالن د .دلي ل دیگ ر دس ت
كشيدن از این اصطفح این است كه چپ نمایانگر تقاط مطالبات مختلف نيست آنطور كه در استراتژی پوپوليستی به چش م
میخورد .همانطور كه پودموس میگوید« :ما میخواهيم با مردمی كه خودشان را چپ محسوب نمیكنند هم صحبت كن يم».
من این نگرانیها را میفهمم و به این دليل تصریح میكنم كه مرزكشی چپ-راست نباید به سبک سنتی انجام شود.
اما معنای دیگری از چپ وجود دارد كه بيشتر وجه ارزشمدارانه دارد .چپ از ارزشهای خاصی حرف میزند :عدالت اجتماعی،
حاكميت مردمی ،برابری .من فکر میكنم باید از این ارزشها دفاع كرد و ب ه ای ن معناس ت ك ه از پوپوليس م «چ پ» ح رف
میزنم .به نظرم صحبت از «پوپوليسم ترقیخواه» كافی نيست .در فرانسه ،مکرون واژه «مترقی» را مصادره ك رده« .پوپوليس م
دموكراتيک» هم مناسب نيست .ما به اصطفحی نياز داریم كه به جنگ تصورات سابق برود .به نظر من ص حبت از «پوپوليس م
چپ» به ما مجال برپایی مجدد مبارزهای آگونيستی بين چپ و راست را به روشی پوپوليستی میدهد.


به نظر شما حزب كارگر كوربين چگونه توانسته از زوال فراگير سوسيال دموكراسی اروپایی در فضای پسادموكراتيک
اجتناب كند؟

حزب كارگر كوربين حزبی سوسيال دموكرات است كه دارد پوست میاندازد و خود را با اس تراتژی پوپوليس تی چ پ س ازگار
میكند .به همين دليل توانسته از زوال فراگير سوسيال دموكراسی اجتناب كند ،نه اینک ه سوس يال دموكراس ی ب ه ی کب اره
خودش را بازسازی كرده باشد .حزب كوربين حزب بلر نيست .تفشی آش کار ب رای بری دن از پساسياس ت دوره بل ر ب ه چش م
میخورد.
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چيزی كه در مورد بریتانيا مهم است این است كه هدف كوربين و سازمان مومنت وم (جن بش مردم ی ح امی ك وربين ك ه در
 2015شکل گرفت) دگرگونكردن حزب كارگر و حركت ب ه س مت جنبش ی مردم ی اس ت .اس تراتژی چ پ پوپوليس تی ب ه
مرزكشی نياز دارد ،و این چيزی است كه مانيفست اخير ح زب ب ا عن وان «در دف اع از خي ل م ردم ن ه در دف اع از مع دودی
انگشتشمار» انجام داده است .من فکر میكنم واقعا جال ب توج ه اس ت ك ه چن ين ش عاری را ق بف بل ر م یگف ت مب ادا از
سوسياليسم نامی ببرد .حاميان كوربين این شعار را پس گرفتند و تغييرش دادند تا مرزی آگونيستی بين «اكثریت» و «اقليت»
بکشند ،بين مردم و اليگارشی.


پوپوليسم چپ با دستهبندیهای سياسی موجود در چپ چه ارتباطی دارد؟

در كل میتوانيم بين سه نوع چپ فر بگذاریم .یکی «اصفحطلبی محض » سوسيال-ليبرالهاست،كه پذیرفتهاند ه يچ ب دیلی
برای جهانیسازی نوليبرال وجود ندارد و فکر میكنند تنها كاری كه میتوانند انجام دهند اصفحات جزئی نظام موج ود ب دون
به چالش كشيدن هژمونی متداول است .در سمت مقابل ،شما چپ انقفبی را دارید كه میگوی د« :م ا بای د گسس تی كام ل از
نهادهای دموكراسی ليبرال ایجاد كنيم ».آنها معتقدند كه دولت را نمیتوان دگرگون ك رد و بای د بس اط آن را برچي د .نس خه
دیگری از چپ انقفبی از استراتژی «ترک» نهادهای سنتی یا «خروج جمعی» از آنها دفاع میكند.
سپس به چپی میرسيم كه مداف سياست «اصفحطلبی رادیکال» است .یعنی سياست اجرای «اصفحات غيراصفحطلبان ه» -
اصفحاتی كه اثری شدید بر دگرگونی عميق در روابط قدرت موجود دارد .این چپ نهاده ای كلي دی دموكراس ی متکث ر را رد
نمیكند اما هدفش ایجاد یک هژمونی متفاوت بدون انصراف از چارچوب دموكراسی ليبرال است.
استراتژی پوپوليسم چپ قطعا اصفحطلبی رادیکال است .هدف استراتژی پوپوليستی چپ رسيدن به قدرت از طریق برندهشدن
در انتخابات است .این چپ معتقد است باید با نهادهای موجود درگير شد و دولت را دگرگون كرد .فکر كنم این مناس بت رین
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استراتژی است چون از طریق آن میتوان از هژمونی نوليبرال گسست و در راه رادیکال كردن دموكراسی یک هژمونی متف اوت
تشکيل داد.


به نظر شما برنامه كوربين هم به اندازه حرفهایش رادیکال است؟ در اینباره برداشتهای متفاوتی هست ،گاهی آن
را برنامهای تحولخواه توصيف میكنند ،و گاه میگویند «بسيار خب ،اینها مطالباتی نسبتا ناچيز است ،مثل اغلب
سوسيال دموكراسیهای اروپایی».

این درست است كه چند نقطه مشترک بين پوپوليسم چپ و سوسيال دموكراسی وجود دارد (البته نه نسخه راه سوم!)
با وجود این روشن است كه هدف استراتژی پوپوليسم چپ نمیتواند صرفا بازگشت ب ه حت ی پيش رفتهت رین ش کل سوس يال
دموكراسی باشد ،چون همه شکلهای سوسيال دموكراسی اساسا كينزی بودند .اگر مسأله بومشناسی را جدی بگي ریم ،مش کل
امروز این است كه راهحلهای كينزی خود بخشی از مشکل هستند چون الگوی توليدگرا را ترویج میكنند .به نظر من چ الش
امروز ،اگر میخواهيم بومشناسی را جدی بگيریم ،دقيقا گسست از توليدگرایی است.
عفوه بر این ،سوسيال دموكراسیها تا حد زیادی بر مطالبات اقتصادی متمركز بودند :آنها خودشان را نمایندگان من اف طبق ه
كارگر میدیدند .امروز پوپوليسم چپ میخواهد نماینده بخشهای وسي تری باشد .در حال حاضر كه احزاب سوس يال-ليب رال
مطالبات طبقه كارگر را تنزل دادهاند ،بسيار مهم است كه به اهميت آنها ،البته هماهنگ با مطالبات سایر گ روهه ای اجتم اعی
كه آنها هم تحت تاثير نوليبراليسم قرار گرفتهاند پی ببریم.
از این منظر ،به عقيده من ایده انباشت به مدد سلب مالکيت كه دیوید هاروی بس ط داده بس يار جال ب توج ه اس ت .او نش ان
میدهد كه نوليبراليسم شکلهای جدیدی از تخاصم ایجاد كرده كه قبف وجود نداشت و بر مردم زیادی خارج از طبق ه ك ارگر
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تاثير میگذارد .یک استراتژی پوپوليستی چپ برای رادیکالكردن دموكراسی باید این شکلهای جدید تخاصم را در نظر بگيرد.
در ضمن باید مطالبات دموكراتيک برآمده از مبارزات فمينيستی و ضدنژادپرستی و مبارزات دگرباشان را در نظر بگيرد.


آیا چيزی در سياست پوپوليستی هست كه حضور رهبری قوی و كاریزماتيک را ضروری میكند؟ در برخی موارد این
موضوعی مهم به نظر میآید.

باید دریابيم هدف از استراتژی پوپوليستی چپ ساختن یک «م ردم» ،ی ک اراده جمع ی ،از طری ق مفص لبن دی بس ياری از
مطالبات دموكراتيک ناهمگون است .مسأله ایجاد آن چيزی است كه من ،در كتابی كه با ارنس تو الكفئ و نوش تم« ،هژم ونی و
استراتژی سوسياليستی»« ،زنجيره همارزی» نامگذاری كردیم.
میخواهم تأكيد كنم كه ساختن یک اراده جمعی از طریق یک زنجيره همارزی متفاوت و فراتر از یک «ائتفف رنگ ينكم انی»
است كه صرفا مبتنی بر كنار هم گذاشتن یک سری مبارزات است  -قضيه بيش از این حرفهاست.
وقتی تصدیق میكنيم مبارزات دموكراتيک لزوما با هم همگرایی ندارند ،پی میبریم كه به ی کج ور اص ل پيون ددهن ده ني از
داریم برای گرد هم آوردن ناهمگونی مطالبات دموكراتيکی كه یک جنبش پوپوليستی تفش میكند آنها را بي ان كن د .چن ين
اصل پيونددهندهای تقویت زنجيره را تضمين میكند :مثل یک «دال هژمونيک» عمل میكند كه نماد اتحاد مطالبات مختلف
است.
این لزوما به یک شخص نياز ندارد .مثف میتواند مطالبه خاصی باشد كه به نماد مبارزات مشترک تبدیل میش ود .م ثف بع د از
بسيج شگفتانگيز زنان در روز جهانی زن در اسپانيا بحثی درگرفته درباره نقشی كه مبارزات فمينيستی میتواند در این م ورد
بازی كند .برخی فمينيستها استدالل میكنند كه مطالبات زنان میتواند تبدیل به اصل پيونددهنده اراده جمع ی پوپوليس تی
شود.
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با اینحال ،اغلب چهره رهبر تبدیل به نماد همه مطالبات میشود .در واق  ،یک اراده جمعی نمیتوان د ب دون ی کج ور تبل ور
عواطف جمعی ایجاد شود و علقههای عاطفی با یک رهبر میتواند نقش مهمی در این فرایند بازی كند .خيلیها معتقدن د ای ن
موضوع خطرناک است چون رهبری كاریزماتيک اقتدارگرایی به بار میآورد .به نظر من تا وقتی رهبر رواب ط اقت داری ب ا م ردم
تحت رهبری ایجاد نکرده هيچ مشکل بنيادینی نيست .رهبر میتواند نماینده یک گروه متشکل از اف راد براب ر باش د  -و فک ر
میكنم این قضيه در مورد كوربين بسيار صاد است .او قطعا یک چهره اقتدارگرا نيست  -و فکر هم نمیكنم اصف كاریزماتيک
باشد .اما او به وضوح تبدیل به نماد پوستاندازی حزب كارگر شده است.

منب red pepper :
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