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

 زمان مناسب پوپوليسم چپ فرا رسيده استآیا 

 ترجمه: علی سالم

 

 

 و ك رده  دگرگ ون  را كش ورها  از یاريبس   چه ره  ر،ي  فراگ یاسيس و یاجتماع دهیپد کی عنوان به سميپوپول ر،ياخ یهاسال در

 یاس  يس فلس فه  اس تاد  و پ رداز هینظر موف، شانتال. است كرده انتخابات روزيپ را یراستدست اغلب و ستيپوپول استمدارانيس

 ب ر  ك ه  میب ر یم سر به «یستيپوپول یالحظه» در است معتقد ،«چپ سميپوپول از دفاع در» خود، كتاب نیآخر در ک،یبلژ اهل

 از یروش   ه ا، رس انه  در زشي  رآميتحق یمعن ا  خ فف  ب ر  را س م يپوپول او. اس ت  آم ده  دی  پد برالين ول  یهژم ون  در بحران اثر

 من اف   از دف اع  و یدموكراس   قي  تعم یب را  یامک ان  تواندیم یستياليسوس یاستراتژ کی یراستا در كه داندیم یورزاستيس

 ب ه  موف شده، انجام 2018 سال در كتاب نیا انتشار از پس كه ریز یگووگفت در. باشد حاكم یگارشيال برابر در مردم تیاكثر

 .پردازدیم یغرب یاروپا در چپ ستيپوپول احزاب و هاجنبش تيوضع و كتاب یكل رئوس فيتوص

*** 

 پوپوليسم چپدفاع از » االن وقتكنيد گمان میدهد نشان میتان مایکل كالدربانک: چرا همانطور كه عنوان كتاب »

 ؟ است

محوش دن   ب ه عل ت  در وهل ه نخس ت   این موض وع  كنيم. در جوام  پسادموكراتيک زندگی میما شانتال موف: در حال حاضر  

ك ه اح زاب    اس ت ای ن  ناش ی از   وض عيت ن امم. ای ن   می« پساسياسی»خطوط بين چپ و راست است، وضعيتی كه من آن را 

دهند ح ق  روند رای میمی ی كهنسازی نوليبرال وجود ندارد. شهروندابرای جهانی بدیلیهيچ اند پذیرفته  يکسوسيال دموكرات

 وجود ندارد.     روو چپ ميانه روهای راست ميانهانتخابی ندارند چون تفاوت بنيادینی بين برنامه

از م ردم   یفزاین ده ب ين گ روه ك وچک     یش کاف شاهد ، به این معنا كه شوندساالر میروز بيشتر جرگهبهدر ضمن جوام  ما روز 

س ازی و ب ه وی ژه ریاض تی، پدی ده      جدید این است كه با اعمال سياست خصوصی نکتهبسيار ثروتمند و بقيه جمعيت هستيم. 
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 گي ری ش کل های نوليبرال است. این موضوع عميقا متاثر از سياست امروزسازی طبقه متوسط رخ داده كه ثباتفقيرسازی و بی

 دهد.       توضيح میرو راست و چپ ميانه عبرابر اجما مقاومت را در هایجنبش

خ ود را  ها این مقاومتاست. وضعيت پسادموكراتيک  برابر این نامم افزایش مقاومت درمی« لحظه پوپوليستی»من  آنچهویژگی 

« دموكراتي ک مطالب ات  »بيان ها تماین مقاو . به یک معنا، همهنيستند  مترقی لزوما دهند كههای مختلفی نشان میشکل  هب

 انه هراس  بيگان ه ه ای  ممکن است در قال ب  مردم. ولی این مطالبات نظر  حق اظهار ، مطالبهمطالبه دموكراسی بيشتر - هستند

ای ن  ول ی   «.استمشکل از مهاجران »كند كه ادعا می مهستيراستی گسترش پوپوليسم دستشاهد دليل همين به شوند. بيان 

ين هم  . ب ه  بي ان ش وند   ،كردن دموكراسیفراخوانی برای گسترش و رادیکالدر قالب  ،ترمترقی هایقالبدر توانند مطالبات می

 زنم.    حرف می« پوپوليسم چپ»دليل من از 

راه »، استدالل كردم كه رویک رد  پساسياستبررسی پدیده  هنگاممنتشر شد،  2015سال كه در « درباره امر سياسی»كتاب در 

 ومختلف خط ری ب رای دموكراس ی     هایبدیلبين « آگونيستی» ی، و فقدان بحثنيستپيشرفت دموكراسی دهنده نشان« سوم

 .كندمیراستی ایجاد برای رشد پوپوليسم دست بستری

دار اشتباه از سياست است. سياس ت دموكراتي ک بای د جان ب     یكه سياست درباره سازش و اجماع است قطعا دریافت تصوراین 

 .پيش رو دموكراسی نداریم  هایبدیلدرباره آگونيستی  ی. بدون بحثنياز دارد راست وبين چپ ی كشمرزبه  و باشند

  ؟    آیندمی گرد هممبنایی چه و بر  چه كسانی هستند پوپوليسم چپ  هواداران 

داری ق رار  س رمایه سازی نوليبرال و شيوه جدی د تنظ يم   از جامعه تحت تاثير جهانیبيشتری های بخش ه نسبت به سابقامروز

كردی د. ام ا ب ا گس ترش     در یک كارخانه كار م ی كه  بودید متاثر از شرایطدر صورتی تا دشما عم مفوردیس اندور. در اندگرفته

ه ای زی ادی از   جنب ه  چ ون گي ریم  ت اثير ق رار م ی   تحت  ه ماشود، همسياست ناميده میگاه زیست آنچهداری مالی، و سرمایه
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محس وب   فرص ت یک تواند میای منفی است، اما در عين حال نکته این داری است. البتهكنترل سرمایه تحتامروز مان زندگی

طبقه فقط ، نه شوندهمراه كردن دموكراسی پروژه رادیکالبا توانند میمردم  از بيشتری، چون به این معنی است كه تعداد شود

  . از طبقه متوسط یمهمبسيار های بخش بلکهكارگر 

بورژوازی قرار داشت. ام روز، ب ا    مقابلشده بود. طبقه كارگر یا پرولتاریا در  ترسيمسياست چپ سنتی بر اساس طبقه  كشیمرز

 مرزكشی كرد.به این شيوه توان دیگر نمیتوجه به تحول جامعه، 

، فمينيس تی مطالب ات  ه ب   مثف  باید، سراغ آنها رفتطبقه در چارچوب توان یک سری مطالبات دموكراتيک وجود دارد كه نمی

سنتی بين طبق ه ك ارگر   تقابل  با كه استها مطالباتی این. بپردازیمشناسی بوم و گرایی، جنبش همجنسمخالفت با نژادپرستی

یعن ی ب ر اس اس     كه نقطه تقاط  مطالبات مختلف اس ت،  ای پوپوليستی مرزكشی كنيمهوبه شي بایدما . خواندنمی و بورژوازی 

بای د   همراهی كنند ومخالفت با نوليبراليسم ه ژپرو باند نتوامیاز جامعه ای زیادی هبخش«. اليگارشی»در مقابل « مردم»تقابل 

ب ر پای ه طبق اتی    ص رف   با تاكي د تواند سياسی نمی كشیمرز جمعی.یک اراده : بسازیم «مردم»یک  كنيم ومتحد  آنها را با هم

مطالب ات  س ایر  ب ا  آنه ا را  بای د  ب رداریم بلک ه    مطالب ات طبق ه ك ارگر    دس ت از  نيست كه  ابه این معنحرف ایجاد شود. این 

 است.   هطبق كشی براساسمرزبا آن . این مشخصه اصلی پوپوليسم چپ و تفاوت اصلی هماهنگ كنيم دموكراتيک 

برخ ی  ، چ را م ردم ب ه    م ثف . ده د س و  م ی  ببينيم چه چيزی آنها را به سوی كنش سياس ی  باید  «مردم»یک برای ساختن 

؟ به گمان م ن ای ده براب ری، ای ده ع دالت اجتم اعی، و ای ده        اندعدالتیدهند؟ چرا مدعی بیواكنش نشان می های انقيادشکل

شهروندان دموكراتي ک ب ه ص ورت سياس ی      به این روش. انداجتماع دموكراتيکمخيله های بنيادین در ارزش مردمیحاكميت 

از آنه ا دری ش ش ده،    چيزه ا   كنن د ای ن   احساس می وقتی. بنابراین كنندهای اجتماعی مشاركت میدر فعاليت و یابندمیقوام 

مطالب ه براب ری و    ده د فعاليت سياسی  سو  میمن چيزی كه مردم را به  دهند. از نظرهای مختلفی از مقاومت بروز میشکل

 دموكراسی است. 
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جنبش خشمگينان اس پانيا  پسادموكراسی هستيم. یکی از شعارهای در برابر  زیادیهای مقاومتدليل ما اكنون شاهد همين به 

مح روم   حق اظهار نظ ر از و  صدا ندارندكنند مردم زیادی احساس میامروز  «ایم ولی صدایی نداریم.ما یک رای داده» :این بود

 هایند پاسخی مترقی داد.  باید به مطالباتی كه ریشه آن مقاومتو است « لحظه پوپوليستی» ایده اصلی اند. اینشده

 راآنه ا  بای د  دارن د  ی و تبعيض جنس ی  نژادپرست مبنای كه كنيم  تلقیبيان مطالباتی را پوپوليسم دست راستی اینکه به جای 

مردم زیادی ب ه   .هم صاد  استمورد برگزیت در بریتانيا قضيه در  این  .قلمداد كنيمحق اظهار نظر و خواست دموكراسی بيان 

 .آوردنمیبه حساب هایشان را دغدغهدستگاه حاكم بلکه چون احساس كردند هراس بودند، بيگانه چون برگزیت رای دادند نه 

بازی ابی   یعن ی  -كنن د  م ی ك ه دموكراس ی را مح دود    ش وند  م ی  در ق البی ریخت ه  اما  انددموكراسی در راستایاین مطالبات 

ك ه   آنها را در قالبی بریزیم كه است ی ما اینپيش روكار دشوار . شهروندان و فقط برای گروه كوچکی از مردم  ولیدموكراسی 

هژمونی پيدا كند و به ای ن   تواندمیكدام نوع از پوپوليسم این است كه مسأله من  از نظر د.كننو رادیکال تقویت  دموكراسی را 

ای ن   پوپوليس م دس ت چپ ی اس ت.    ی گسترش شکلی از تراسپوپوليسم دست ه بامقابل روشتنها مطمئنم دهد. پاسخ مطالبات 

و گس ترش   دوبارهكه منجر به تائيد ریزد در قالبی میرا و آنها  گيردها را عليه پسادموكراسی در نظر میمقاومت تنوعپوپوليسم 

 . شود های دموكراتيکارزش

اساس ا  ه ا  صحبت كنيم، چ ون آن حتی مارین لوپن رای دادند به ما نباید با مردمی كه »گویند: می گرایاندر فرانسه، برخی چپ

 نب ه م اری  در فرانس ه  ك ه   اف رادی از  مشخص است كه بسياری .ممخالف امفمن ك «توانند اصفح شوند.فاشيست هستند و نمی

و لوپن تنها كس ی ب ود ك ه    اند گذاشتهكنار آنها را  هادموكرات دادند. سوسياللوپن رای دادند قبف به حزب كمونيست رای می

ك م  ك م انه تخوشبخ.« ندمهاجران عامل این وض  »كه حرف  ، اما با افزودن این«كنمهای شما را درک میمن نگرانی»گفت می

ب ه  كه اغلب پوپوليس ت چ پ    لوک مفنشون-ژانحزب ] «ناپذیرفرانسه شکست»حزب  سياسی چون فعاالنتغيير كرده اوضاع 

 بحث كنند.با آنها تا دهند به مارین لوپن رای میروند كه می ایيهانتخاب یهاحوزهبه  [آیدمیشمار 
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ای كه قبف به مارین لوپن مارسی، مفنشون در چند حوزه انتخابيهمثل بود كه در چند شهر مهم  توجه جالبدر انتخابات اخير 

ج زو  در ج ایی برن ده انتخاب ات ش د ك ه       ك ه  افتاداتفا   فرانسوا روفندر مورد  آمياندر همين قضيه . اول شد رای داده بودند

مردمی كه به مارین لوپن رای دادن د هرگ ز ب ه    »گویند كه در فرانسه می كسانی. بنابراین است ملیجبهه  سنگرهای هميشگی

درصد از مردم ی   16ام، شنيدههم را در مورد بریتانيا حرف من این  كنند.اشتباه می امسلم« دهندرای نمی نلوک مفنشو-ژان

 ند.ه بوددر انتخابات قبلی به كوربين رای داداند رای دادهپادشاهی متحد( )حزب استقفل « UKIP» كه به

را در چه ق البی بي ان    اهبستگی دارد آننيست:  انههراسدهد كه مطالبات طبقه كارگر لزوما مترقی یا بيگانهنشان میموضوع این 

ه ای  راه این است كه  پوپوليسم چپكار دشوار ، و ریزدمیهراسانه بيگانهاین مطالبات را در قالب  راستی. پوپوليسم دستكنيم

 این مطالبات پيشنهاد كند.  متفاوتی برای بيان 

  بود؟ « چپ»كنند چرا باید خواستار پوپوليسم ها دیگر با چپ احساس نزدیکی نمیبيشتر آدم كه امروزحالیدر 

ح رف م ن ای ن    م. ك ن م ی اش اره  تحليلی  یک مقوله زنم به خواهم روشن كنم كه وقتی من از پوپوليسم چپ حرف میاوال می

برای پوپوليسم چپ را مقوله توان گویم میوقتی می «های چپ هستيم.ما پوپوليست: »جار بزنيد وبيرون د یشما برو نيست كه

ش ان  ی سياسیژكه استرات اندآنها احزابیاست كه  منظورم این، به كار برد، یا كوربين، یا پودموس «ناپذیرفرانسه تسليم»حزب 

« م ردم » یک ساختن باخواهند آنها مید. كننمیكشی مرزاینگونه  اهآنیعنی . كردتوان استراتژی پوپوليستی چپ تعریف میرا 

 بنامن د.  « پوپوليس ت چ پ  »به این معنی نيس ت ك ه خودش ان را    این اما  پدید بياورندمردمی   یجنبش «اليگارشی»در مقابل 

اس ت ك ه   عالی  یكنم نام، فکر میكندای است كه در برابر فشارها سر خم نمیفرانسه یبه معنناپذیر فرانسه تسليمحزب ، مثف

 را متحد كند.  مختلفی تواند مبارزات می



www.thesis11.com 

گویند ایده چپ ب يش از ح د   میدر اسپانيا  منفی دارد. مثفمعنای ضمنی مردم بسياری از برای « چپ»امروز درست است كه 

 همين طور هم در فرانسه .افتندمی خائن هایدموكراتسوسيال یاد زنيد، مردم وقتی شما از چپ حرف می چوناعتبار شده بی

فرانس وا اوالن د. دلي ل دیگ ر دس ت       كنند چ پ یعن ی  فکر میچون آید بدشان می  هاخيلی زنيد : وقتی از چپ حرف میاست

به چش م   استراتژی پوپوليستی طور كه در چپ نمایانگر تقاط  مطالبات مختلف نيست آناین است كه  اصطفحكشيدن از این 

 .«صحبت كن يم هم  كنندنمی محسوبخواهيم با مردمی كه خودشان را چپ ما می»گوید: پودموس میهمانطور كه . خوردمی

 .انجام شودسنتی  نباید  به سبکراست -چپكشی مرزكنم كه می تصریحفهمم و به این دليل را می هامن این نگرانی

زند: عدالت اجتماعی، حرف میهای خاصی ارزش ازچپ  .دارانه داردمارزشبيشتر وجه اما معنای دیگری از چپ وجود دارد كه 

ح رف  « چ پ »ای ن معناس ت ك ه از پوپوليس م     ب ه   و رددفاع كها این ارزشاز  باید كنم من فکر میيت مردمی، برابری. كمحا

پوپوليس م  . »را مصادره ك رده  «مترقی»واژه مکرون در فرانسه،  كافی نيست.« خواهترقیپوپوليسم »صحبت از   نظرمبه زنم. می

پوپوليس م  »ص حبت از   به نظر من .به جنگ تصورات سابق برودنياز داریم كه  اصطفحیما به  نيست. هم مناسب« دموكراتيک

 .  دهدمی پوپوليستی یروش به را آگونيستی بين چپ و راست ایمبارزه مجدد برپاییمجال به ما « چپ

 دموكراتيکافضای پسدر سوسيال دموكراسی اروپایی  زوال فراگير از توانسته حزب كارگر كوربين چگونه  به نظر شما 

  ؟كنداجتناب 

س ازگار   چ پ  یس ت يپوپول یاس تراتژ  با اندازد و خود رادارد پوست می  كه است دموكرات اليسوس یحزب نيربوك كارگر حزب

ب اره  ی ک ب ه   یدموكراس   اليسوس   ک ه نیا اجتناب كند، نه یدموكراس اليسوسفراگير  زوال از به همين دليل توانسته . كندمی

دوره بل ر ب ه چش م    از پساسياس ت   بری دن ب رای   آش کار  یتفش. ستين بلر حزب نيكورب حزب. باشدخودش را بازسازی كرده 

 . خوردمی
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ش مردم ی ح امی ك وربين ك ه در     سازمان مومنت وم )جن ب  و هدف كوربين این است كه  چيزی كه در مورد بریتانيا مهم است

ب ه  . اس تراتژی چ پ پوپوليس تی    اس ت مردم ی   یجنبش  س مت  ب ه  و حركت حزب كارگر كردن دگرگونشکل گرفت(  2015

در دف اع از خي ل م ردم ن ه در دف اع از مع دودی       »ب ا عن وان    و این چيزی است كه مانيفست اخير ح زب  دارد،نياز  كشیمرز

از گف ت مب ادا   م ی ق بف بل ر   را اس ت ك ه چن ين ش عاری      توج ه  واقعا جال ب كنم من فکر میانجام داده است. « شمارانگشت

 «اقليت»و « اكثریت»گونيستی بين آ یمرزتغييرش دادند تا و  ندرا پس گرفت حاميان كوربين این شعار .نامی ببردسوسياليسم 

 اليگارشی.و  مردمبين  ،بکشند

  دارد؟  یارتباطچه در چپ های سياسی موجود بندیدستهبا پوپوليسم چپ    

 ب دیلی ه يچ  اند پذیرفتهكه هاست،ليبرال-سوسيال«  محضطلبی اصفح». یکی فر  بگذاریم نوع چپسه بين توانيم میدر كل 

جزئی نظام موج ود ب دون    تانجام دهند اصفحا توانندمیكه  كاریتنها د نكنفکر میسازی نوليبرال وجود ندارد و برای جهانی

از كام ل   یگسس ت  بای د م ا  »گوی د:  انقفبی را دارید كه می. در سمت مقابل، شما چپ است ولابه چالش كشيدن هژمونی متد

. نس خه  بس اط آن را برچي د   بای د و ك رد   دگرگونتوان ینمرا آنها معتقدند كه دولت .« ایجاد كنيمنهادهای دموكراسی ليبرال 

 .  كنددفاع می از آنها «خروج جمعی»نهادهای سنتی یا  «ترک»استراتژی از  ی از چپ انقفبیدیگر

 -« طلبان ه اصفحات غيراصفح»اجرای سياست یعنی است. « طلبی رادیکالاصفح»سياست رسيم كه مداف  به چپی میسپس 

را رد متکث ر  اس ی  راین چپ نهاده ای كلي دی دموك  دارد.  موجود قدرتط بروادر شدید بر دگرگونی عميق  یاصفحاتی كه اثر

 . است اسی ليبرالرانصراف از چارچوب دموكبدون هژمونی متفاوت  یک كند اما هدفش ایجادینم

شدن رسيدن به قدرت از طریق برنده ی چپپوپوليستهدف استراتژی . استطلبی رادیکال پوپوليسم چپ قطعا اصفحاستراتژی 

ت رین  مناس ب این فکر كنم . را دگرگون كرد و دولتدرگير شد با نهادهای موجود  معتقد است باید این چپ در انتخابات است. 
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 متف اوت  یک هژمونی در راه رادیکال كردن دموكراسیو گسست از هژمونی نوليبرال توان از طریق آن میاست چون استراتژی 

 .تشکيل داد

  ن آگاهی های متفاوتی هست، باره برداشتدر اینرادیکال است؟ هایش حرف به اندازههم شما برنامه كوربين به نظر

، مثل اغلب تا ناچيز استنسب یمطالباتاینها بسيار خب، »گویند میگاه  و  ،كنندتوصيف می خواهتحولای را برنامه

 «.اروپاییهای دموكراسیسوسيال 

 )البته نه نسخه راه سوم!(این درست است كه چند نقطه مشترک بين پوپوليسم چپ و سوسيال دموكراسی وجود دارد 

ت رین ش کل سوس يال    ب ه حت ی پيش رفته   بازگشت  صرفاتواند یپوپوليسم چپ نماستراتژی هدف روشن است كه  با وجود این

مش کل  شناسی را جدی بگي ریم،  بوممسأله ل دموكراسی اساسا كينزی بودند. اگر اهای سوسي، چون همه شکلباشد دموكراسی

 چ الش به نظر من كنند. را ترویج می گراتوليد الگویبخشی از مشکل هستند چون خود كينزی  یهاحلراهامروز این است كه 

 شناسی را جدی بگيریم، دقيقا گسست از توليدگرایی است. خواهيم بوم، اگر میامروز

: آنها خودشان را نمایندگان من اف  طبق ه   دبر مطالبات اقتصادی متمركز بودن تا حد زیادیها سوسيال دموكراسیعفوه بر این، 

 ليب رال -احزاب سوس يال ه كحال حاضر تری باشد. در های وسي خواهد نماینده بخشچپ می. امروز پوپوليسم دیدندمی كارگر

ه ای اجتم اعی   گ روه سایر با مطالبات هماهنگ البته  ،اهميت آنهابه مهم است كه  بسيار، اندداده تنزلمطالبات طبقه كارگر را 

 .  پی ببریم اندكه آنها هم تحت تاثير نوليبراليسم قرار گرفته

او نش ان  . توج ه اس ت  بس يار جال ب   بس ط داده  من ایده انباشت به مدد سلب مالکيت كه دیوید هاروی به عقيده ، نظرماز این 

از طبق ه ك ارگر    خارجو بر مردم زیادی ایجاد كرده كه قبف وجود نداشت تخاصم های جدیدی از دهد كه نوليبراليسم شکلمی
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. در نظر بگيرد راتخاصم جدید  یهااین شکل بایدكردن دموكراسی رادیکال برایچپ گذارد. یک استراتژی پوپوليستی تاثير می

 .  را در نظر بگيرد دگرباشانو مبارزات ضدنژادپرستی  و از مبارزات فمينيستیبرآمده مطالبات دموكراتيک  بایددر ضمن 

  در برخی موارد این ؟ كندمیرا ضروری قوی و كاریزماتيک  یحضور رهبرهست كه پوپوليستی  سياستدر چيزی آیا

  آید.به نظر میموضوعی مهم 

 از بس ياری  بن دی مفص ل  طری ق  از ،جمع ی ی ک اراده    ،«م ردم » یک ساختن چپ پوپوليستی استراتژی از هدفباید دریابيم 

 و هژم ونی » نوش تم،  الكفئ و  ارنس تو  با كه كتابی در من، كه است چيزی آن ایجادمسأله . است ناهمگون دموكراتيک مطالبات

 .  كردیم گذارینام «ارزیهم زنجيره» ،«سوسياليستی استراتژی

« كم انی ائتفف رنگ ين »یک  و فراتر ازمتفاوت ارزی جمعی از طریق یک زنجيره همیک اراده  ساختنتأكيد كنم كه خواهم می

 هاست.  قضيه بيش از این حرف - استگذاشتن یک سری مبارزات كنار هم مبتنی بر  صرفاكه است 

ني از   دهن ده ج ور اص ل پيون د   ی ک  بریم كه به همگرایی ندارند، پی میبا هم كنيم مبارزات دموكراتيک لزوما میتصدیق وقتی 

چن ين   كند آنها را بي ان كن د.  یک جنبش پوپوليستی تفش میبرای گرد هم آوردن ناهمگونی مطالبات دموكراتيکی كه داریم 

اتحاد مطالبات مختلف نماد كه كند عمل می« دال هژمونيک»یک  مثل كند: زنجيره را تضمين میتقویت ای پيونددهنده اصل 

 .است

 بع د از م ثف  ش ود.  میتبدیل مبارزات مشترک نماد به تواند مطالبه خاصی باشد كه میمثف این لزوما به یک شخص نياز ندارد. 

تواند در این م ورد  می مبارزات فمينيستی ی كهدرباره نقش ی درگرفتهبحثدر اسپانيا  زنان در روز جهانی زن انگيزشگفتبسيج 

پوپوليس تی   جمع ی  پيونددهنده اراده اصل تبدیل به تواند ت زنان میالباكنند كه مطها استدالل میبرخی فمينيست. بازی كند

 شود. 
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تبل ور  ج ور  ی ک ب دون  توان د  جمعی نمیاراده  شود. در واق ، یکهمه مطالبات می تبدیل به نماد چهره رهبراغلب ، حالبا این

 ای ن  ها معتقدن د خيلیدر این فرایند بازی كند.  یتواند نقش مهمرهبر مییک های عاطفی با علقهو ایجاد شود عواطف جمعی 

رواب ط اقت داری ب ا م ردم     رهبر تا وقتی من به نظر . آوردمیبه بار  اقتدارگراییزماتيک یخطرناک است چون رهبری كار موضوع

و فک ر   - باش د متشکل از اف راد براب ر   نماینده یک گروه تواند . رهبر میبنيادینی  نيستهيچ مشکل نکرده  ایجاد تحت رهبری

كاریزماتيک اصف كنم نمیهم و فکر  - در مورد كوربين بسيار صاد  است. او قطعا یک چهره اقتدارگرا نيست قضيه كنم اینمی

     حزب كارگر شده است.اندازی پوستبه نماد  تبدیلح واما او به وض باشد.
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