تەحەداى پۆپۆلیستى
شانتال موفە
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لەمــڕۆدا ،جاروبــار دەنگێــک دێــت کــە لــە

تاقیکردنــەوەى ئــەو شــتەوە کــە لــەم

بنەمــاى ڕەوایەتــی ( )legitimacyبــووە

مەتــرىس پۆپۆلیــزم ئاگادارمــان دەکاتــەوە

ســااڵنەى دوایــی ئــەو بزووتنەوانــەدا کــە

کــە بــە ئەبســراکتى مومارەســە نەکــراوە،

و وەک «بەالڕێدابــردىن دیموکــراىس»

پێیاندەوترێــت «پۆپۆلیســت» ،لــە گــرەوى

بەڵکــو لەبــرى ئــەوە لــە ڕێگــەى دامــەزراوە

( )perversion of democracyدەیــدات

دەرکەوتنــدا بــووە .ئەمــە شــتێکى بنەڕەتییە

دیاریکراوەکانــەوە مومارەســەکراوە .ئێمــە

بــە گوێامنــدا .وێــڕاى ئەوەیــش،

بــۆ ئــەوەى شــیکارییەکى لەســەرخۆ بــۆ

کاتێــک دەربــارەى «دیموکــراىس» لــە

لەگــەڵ ســەرکەوتنى بریکســتییەکان

دۆخــى بــاوى دیموکراســییەتەکەمان

ئەوروپــا دەدوێیــن ،دەگەڕێنــەوە بــۆ

( Brexiteers)1لــە بەریتانیــا و دەرچــووىن

ببەینــە پێــش ،لەپێنــاو ئــەوەى ڕێــگاکاىن

مۆدێلــە ئەبســراکتەکەى :ئــەو مۆدێلــەى

چاوەڕواننەکــراوى دۆناڵــد ترەمــپ لــە

بەهێزکــردىن دامــەزراوە دیموکراتییــەکان

ڕۆژئــاوا کــە لــە وێناکــردىن ئایدیاڵــى

ویالیەتــە یەکگرتــووەکان ،ســەرکۆنەکردىن

دژ بــەو مەترســییانەى کــە ئــەوان باســیان

کۆنتێکســتێکى

پۆپۆلیزمیــان بــردە ئاســتێکى تووندتــر.

کــردووە بەرچــاو بخەیــن (.)visualize

مێژوویــى

ئەندامــاىن دامــەزراوە فەرمییــەکان ،بــە

ئــەم مەترســییانە واقیعیــن ،بــەاڵم

ئــەم مۆدێلــە –کــە چەندیــن نــاوى

ئاشــکرا دەســتیان کــرد بە دەربڕینــى وەڕزى

لێکەوتــەى خەمســاردیى ئــەو حزبانــەن

هەمەجــۆرى وەرگرتــووە :دیموکراســییەىت

خۆیــان ســەبارەت پۆتێنشــییەڵى نائومێدیــى

کــە خۆیــان وەهــا پیشــان داوە گوایــە

مۆدێــرن ،دیموکراســییەىت نوێنەرایــەىت

کۆمەاڵیــەىت ( )social discontentکــە تــازە

حــزىب «دیموکراىس»ـــن و لەســەر بنەمــاکاىن

(

،)representative

بــە تــازە ســەرنجیان لێــدەدا .ئێمــە لەالیــەک

ســەروەریى خەڵــک (گــەل) و یەکســاىن

دیموکراســییەىت پەرلەمــاىن ،دیموکراســییەىت

بووینــە نێچیــرى ئــەو بەیاننامــە و لێدوانــە

دامــەزراون و بەشــێکن لــە سیاســەىت

دامودەزگایــى ،دیموکراســییەىت لیرباڵــى ]

ئاگادارکەرەوانــەى کــە بانگەشــەی ئەوەیــان

دیموکراســی .لەگــەڵ ســەرکەوتن و

لیــراڵ دیموکــراىس[ ،دیموکراســییەىت

دەکــرد دەبێــت پۆپۆلیــزم کۆتوبەنــد

هەڵکشــاىن نیولیرباڵیزمــدا ،ئــەم بنەمایانــە

فرەیــى (  -)pluralist democracyلــە

بکرێــت چونکــە هــەر لــە مێــژە هەڕەشــەی

دابەزینــە ئاســتى کاتیگۆرییــە زۆمبییــەکان

بەیەکگەیشــتنى دوو نەریتــى جیــاوازەوە

بــۆ ســەر دیموکــراىس دروســتکردووە.

( )zombie categoriesـــەوە ،2لەبەرئەمەیە

خاســییەت و تایبەمتەندیــى خــۆى

لەالیەکــى دیکــە ،ئــەوان باوەڕیــان وایــە

کــە کۆمەڵگەکامنــان چوونەتــە نێــو پانتایــى

وەرگرتــووە .لەالیــەک ،نەریتــى لیرباڵیزمــى

کــە بەشــەیتانکردن () demonizationـــى

«پۆست-دیموکراسییەت»ـــەوە.

ســیاىس :ڕۆڵى یاســا ،دابەشــبووىن هێــزەکان،

پۆپۆلیــزم و تــرس لــە ئیمــکاىن پۆپۆلیــزم

.1بــە وردى «پۆســت-دیموکراىس» واتــاى

بەرگریکــردن لــە ئازادیــى تاکەکــەىس؛

دەگەڕێتــەوە بــۆ «فاشــیزم» کــە ئەمــە

چییــە؟ بــا یەکەمجــار لــە ڕوونکردنــەوەى

لەالیەکــى دیکــە ،نەریتــى دیموک ـراىس کــە

بــە تــەواوەىت ڕێدەگرێــت لــە گەشــەکردىن

مانــاى «دیموکراسی»ـــیەوە دەســت

ئایدیــا ســەنرتاڵەکاىن بریتییــە لــە یەکســاىن

حزبــەکان و بزووتنــەوەکان کــە بــە

پێبکەیــن .گــەر لــە ڕووى ئیتیمۆلۆژییــەوە

و ســەروەریى خەڵــک .بــە پێچەوانــەى

گومانــەوە پێیــى دەوترێــت کۆدەنگیــى

قســە بکەیــن ،دەزانیــن کــە دیموکــراىس

ئــەوەى هەنــدێ کات دەوترێــت ،زەرور

نیولیرباڵــى.

لەوشــە لێکــدراوى ()demos/kratosـــى

نەبــوو پەیوەندیــى لەنێــوان ئــەم دوو

ئەمــە شــتێکى گرنگــە بــۆ ڕوونکردنــەوەى

گریکەکانــەوە پێــان گەیشــتووە ،کــە واتــاى

نەریتــەدا بەرپــا بکرێــت ،بەڵکــو تەنیــا

ئــەم هیســریا دژە-پۆپۆلیســتییە لــە ڕێگــەى

«دەســەاڵىت خەڵــک» دەگەیەنێــت .ئەمــە

بەیەکگەیشــتنە مێژووییــە –وەک CB
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دیموکراســییەوە

لــە

تایبەتــدا

democracy

پەیدابــووە.

 MacPhersonدەریخســتووە -بــە ناچــارى

لــە «پارادۆکــى دیموکراســی» 3ـــدا،

لــە ســەدەى نــۆزدەدا ڕوودەدات ،ئەویــش

پێشــنیارى وێناکــردىن پێکەوەبەســتنەوە

لــە میانــەى ئاوێزانکــردىن خەباتــەکان بــۆ

و داڕشــتنەوەى ئــەم نەریتانــەم کــردووە

ئــازادى و بــۆ دیموکــراىس دژ بــە ڕژێمــە

–لــە ڕاســتیدا ،دواجــار لــە ســازانبەدەر

ڕەهاخــوازەکان.

()irreconcilableـــن -لەســەر مۆدێــى

هەندێــک نووســەرى وەکــو «کارڵ شــمیت»

پێکەوەگونجانــدىن

جەختیــان لەســەر ئــەوە کردۆتــەوە

( )paradoxical configurationوەک

ئــەم بەیەکگەیشــتنە –کــە بنــەڕەىت

جێــگاى دڕدۆنگییــەک (as the locus

دیموکراســییەىت پەرلەمــاىن بــوو -ڕژێمێکــى

 )of a tensionکــە ئۆرگیناڵێتیــى لیــراڵ

)unviable

دیموکــراىس دەەناســێنێت و خەســڵەتە

ـــى بەرهــەم هێنــا ،وەک بڵێــى لیرباڵیــزم

فرەییەکــەى گەرەنتــى دەکات .لۆژیکیــى

نکوڵــى لــە دیموکراســییەت دەکات و

دیموکراســیى دروســتکردىن خەڵــک

دیموکراســییەتیش نکوڵــى لــە لیرباڵیــزم

و بەرگریکــردن لــە مومارەســەکاىن

دەکات؛ بــە پەیڕەویکردنیــش لــە یۆرگــن

یەکســانیخوازى ()egalitarian practices

هابەرمــاس ،هەردووکیــان ئۆرگیناڵێتییــە

شــتانێکى زەروریــن بــۆ پێناســەکردىن

()co-originality

] demosخەڵــک الى گریکییــەکان[ و

بنەمــاکاىن ئــازادى و یەکســانییان پاراســت

لەنێوبــردىن مەیــى گوتــارى لیرباڵیــزم

و هێشــتەوە .شــمیت لــەوەدا لەســەر هــەق

بــۆ یونیڤێرســاڵیزمى ئەبســراکت :بــەاڵم

بــوو کــە دەریخســت ملمالنێیــەک هەیــە

بەیەکگەیشــتنى ئــەم لۆژیکــە لەگــەڵ

لەنێــوان «گرامــەر»ى لیرباڵیــى یەکســاىن

لۆژیکــى لیرباڵیــدا ڕێگەمــان پێــدەدات

–کــە گریامنــەى گەردوونگەرایــى دەکات

ڕووبــەڕووى ئــەو فۆڕمانــەى ئەنجامگیریــى

و ئامــاژە بــە «مرۆڤایــەىت» دەدات -و

ببینــەوە کــە ڕیشــەکاىن ئەوەتــا لــە

«گرامــەر»ى دیموکراتیــى یەکســانیدا ،کــە

پراکتیکــە

پرۆسێســە

پێویســتى بــە بناتنــاىن خەڵــک و ســنوورێکە

بەردەوامــەکاىن دانوســتان ()negotiation

لەنێــوان «ئێمــە» و «ئەوانــدا .بــەاڵم

ـــدا

پێکەوەگونجاندنــە

پێموایــە ئــەو لــەوەدا کەوتــە هەڵــەوە کــە

هەژموونگەرییــە

ئــەم ملمالنێیــەى بــە چەمکــەکاىن دژیەکــى

یــان

ئەوەتــا

( )contradictionخســتەڕوو ،کــە حەمتــەن

بنەڕەتییــەدا .ئــەم دڕدۆنگییــە ،لــە تێرمــە

دەبێــت دیموکراســییەىت فرەخوازیــى

سیاســییەکاندا لــە ڕێگــەى ســنوورى

لیرباڵــى بــەرەو خۆ-وێرانکــردن ببــات.

نێــوان ڕاســت و چەپــەوە دەربــڕدراوە،

ســەرنەکەوتوو

هاوبەشــەکەى

(regime

پارادۆکســیکاڵ

سیاســییەکاىن

–لەڕێگــەى

دەشێت دۆخى
باو وەک دۆخى
«پۆست-
دیموکراسى»
وەسف بکرێت،
چونکە لەم سااڵنەى
دواییدا ،لەگەڵ
الوازبوونى بەها
دیموکراسییەکاندا
بەهۆى هەڵکشانى
هەژموونى
نیولیبراڵییەوە ،ئەم
دڕدۆنگییە بنەڕەتییە
سەرکوتکرا و
کپکرایەوە ،ئینجا
فەزاى ڕکابەریى
(agonistic
 )spacesونبوو

جیاوازەکانــەوە،-
لــەم

دڕۆدۆنگییــە
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بەهــۆى

هەڵکشــاىن

هەژمــووىن

نیولیرباڵییــەوە ،ئــەم دڕدۆنگییــە بنەڕەتییــە
ســەرکوتکرا و کپکرایــەوە ،ئینجــا فــەزاى
ڕکابەریــى ( )agonistic spacesونبــوو
کــە فەزایــەک بــوو پــرۆژە جیــاوازەکاىن
کۆمەڵگــە دەیانتــواىن تێیــدا ڕووبــەڕووى
یەکــر ببنــەوە .لــە مەیــداىن سیاســەتدا ،ئــەم
پەرەســەندنە بــووە مایــەى مانیفێســتێک،
واتــە شــتێک کــە لــە کتێبــى «دەربــارەى
سیاسەت»ـــدا پێنیشــارم کــردووە پێیــى

Jean-Luc Mélenchon

بووترێــت «پۆست-سیاســەت» ،ئەمەیــش
وەک ئاماژەیــەک بــە تێکەڵبــووىن
ســنوورى ســیاىس لەنێــوان راســت و
چەپــدا .مەبەســتى مــن لــەو تێرمــە ئــەو
کۆدەنگیەیــە ( ) consensusکــە لەنێــوان
حزبــە ڕاســتە میانــڕەوەکان ( )centre-righ
و حزبــە چەپــە مانڕەوەکانــدا (centre-
 )leftدروســتبووە لەســەر ئــەو ئایدیایــەى
کــە ]گوایــە[ هیــچ ئەڵتەرناتیڤێــک بــۆ
جیهانگیریــى نیولی ـراڵ بــووىن نییــە .لەژێــر
کــە بەشــێوەیەکى کاىت تەنیــا لەڕێگــەى

لەگــەڵ ئەوەیشــدا ،هــەردوو لۆژیکەکــە

دانوســتانە پراگامتیکییــەکاىن نێــوان هێــزە

هــەر بەهێــزى خۆیانــەوە مانــەوە و،

سیاســییەکانەوە توانــراوە بــە جێگیریــى

ئیمــکاىن دانوســتانێکى ڕکابەرییانــە لەنێــوان

بهێڵرێتــەوە .ئــەم دانوســتانە هەمیشــە

ڕاســت و چەپــدا –کــە لــە ڕژێمــى لیـراڵ-

هەژمــووىن یەکێــک لــەم دووالیەنــەى

دیموکراتیکــدا بەرجەســتە بــوون -هــەر

دامەزرانــدووە .بــە چاوخشــاندنەوە بــە

مایــەوە.

مێــژووى دیموکراســییەىت فرەیــى لیرباڵیــدا

.2دەشــێت دۆخــى بــاو وەک دۆخــى

بۆمــان دەردەکەوێــت کــە لــە هەندێــک

«پۆســت-دیموکراىس» وەســف بکرێــت،

بۆنــەدا لۆژیکــى لیرباڵــى زاڵبــووە و لــە

چونکــە لــەم ســااڵنەى دواییــدا ،لەگــەڵ

هەنــدێ کاىت تــردا لۆژیکــى دیموکــراىس.

الوازبــووىن بەهــا دیموکراســییەکاندا
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پاســاوى «مۆدێرنیزەیشن»ـــدا کــە لەالیــەن
گڵۆباڵیزەیشــنەوە ســەپێرناوە ،حزبــە
سۆشــیال دیموکراتــەکان رازیــى بــوون
بــە ( diktatsفەرمان)ـــى ســەرمایەداریى
دارایــى و ڕازی بــوون بــەو ســنوورانەى کــە
لــە سیاســەتە دابەشــکارییەکانیاندا بەســەر
دەســتێوەردانەکاىن دەوڵەتــدا ســەپێرناوە.
ڕۆڵــى پەرلەمانــەکان و دامــەزراوەکان
کــە ڕێگــە بــە هاونیشــتامنیان دەدەن
کاریگەرییــان لــە بڕیــارە سیاســییەکاندا
هەبێــت ،بەشــێوەیەکى ڕیشــەیى کــەم

کراونەتــەوە ،هاونیشــتامنیانیش لــە ئیمــکاىن

لــە کۆنتێکســتى مۆدێــى نوێــى

کاریگەریــى لەســەر بەشــێکى زۆرى چینــى

مومارەســەکردىن مافــە دیموکراتییەکانیــان

ڕێکخســتنى ســەرمایەداریدا ڕوویانــداوە

ناوەڕاســتیش دانــاوە کــە خراونەتــە نێــو

دوورخراونەتــەوە .هەڵبژاردنــەکان چیــر

و لــە ســەرمایەداریى داراییــدا شــوێنێکى

پرۆسێســێکى نەدارخســن (pauperization

هیــچ هــەل و دەرفەتێــک بــۆ هەڵبــژاردىن

ســەنرتاڵ داگیــر دەکــەن .لەگــەڵ

) و بێئارامکــردن ()precarizationـــەوە.

ئەڵتەرناتیڤــە واقیعییــەکان لەڕێگــەى پارتــە

()financialization

حزبــە سۆشــیال دیموکراتــەکان لەپــاڵ ئــەم

نەریتییــەکاىن «حکومــەت» ()government

ـــى

بەرفراوانکردنێکــى

گەشەســەندنەدان ،تەنانــەت لــە چەنــد

ـــەوە دابیــن ناکــەن .سیاســەت هەتابــێ

گــەورەى کەرتــە داراییــەکان لــە

شــوێنێکیش ڕۆڵێکــى گرنگیــان گێــڕاوە

زیاتــر دەبێتــە دۆزى تەکنیکیــى ڕووت

تێچــووىن ئابووریــى بەرهەمهێنییــدا

لــە ڕێکخســن و هەڵکشــاىن سیاســەىت

بــۆ بەڕێوەبــردن و ڕێکخســتنى نەزمــى

ڕوویــداوە.

کاریگەرییــە

نیولیرباڵیــدا .ئەمــە بەشــداریکردن بــوو

دامــەزراو ،زیاتــر دەبێتــە بوارێــک کــە

هەمەالیەنــەکاىن

لەپیشەسازیخســن

لــەو فاکتــەدا کــە کۆڵەکــەکاىن دیکــەى

تایبەتکــراوە بــە شــارەزاکان (.)experts

()de-industrializationـــدا ،بــرەودان

ئایدیاڵــى دیموکراتیــک (بەرگریکــردن لــە

تاکــە شــتێک کــە پۆست-سیاســەت ڕێگــەى

بــە گۆڕانکارییــە تەکنۆلۆژییــەکان و

یەکســاىن) لــە گوتــارى لیرباڵ-دیموکراتیکــدا

پێــدەدات بریتییــە لــە دەستاودەســتکردىن

پرۆسێســەکاىن گواســتنەوە بــۆ ئــەو

دوورخراونەتــەوە .ئــەوەى ئێســتا بنەڕەتییــە

دەســەاڵت لەنێــوان حزبــە ڕاســتە

واڵتانــەى کــە تێیانــدا کار هەرزانــرە،

ڕوانگەیەکــى لیرباڵیــى تاکەکەســخوازییە کــە

میانــڕەوەکان و حزبــە چەپــە میانڕەوەکاندا.

چەندیــن کار ئیــش لەدەســتدراون.

بــە کۆمەڵگــەى بەرخۆریــى و ئــەو ئازادییــە

هەمــوو ئــەو کــەس و الیەنانــەى کــە دژ

سیاســەىت بەتایبەتیکــردن (خەسخەســە)

شاگەشــکە دەبێــت کــە بــازاڕەکان دابینــى

بــەم «کۆدەنگییــە لەســەر میانــڕەوى»

(Privatization

کۆتالبــردن

بوەســتنەوە ،وەک «پەڕگیــر» ()extremists

()deregulationـــیش بەشــداربوون لــە

.3بەرەنجامــى هەژمــووىن نیولیرباڵــى،

پیشــان دەدرێــن و وەک «پۆپۆلیســت»

خوڵقانــدىن دۆخــى بێکاریــى درێژخایەنــدا،

هــەم لــە ڕووى سۆســیۆ-ئابوورى

وەســف دەکرێــن .ســەروەریى خەڵــک

کارکەرەکانیــش خۆیــان لــەو دۆخانــەدا

و هەمیــش لــە ڕووى سۆســۆ-

(گــەل) وەک حوکمێکــى ڕەهــا تەفســیر

دەبینینــەوە کــە هەتــا بــێ ســەخترت

کۆمەاڵیەتییــەوە ،لەســەر ڕژێمێکــى

دەکرێــت و دیموکراســییەتیش لــە توخمــە

دەبێــت .ئەگــەر مــرۆڤ کاریگەرییــەکاىن

«ئۆلیگارىش»ـــى ڕاســتەقینە دامــەزراوە.

لیرباڵییەکەیــدا کــورت کراوەتــەوە .بــەم

سیاســەىت دەســتپێوەگرتن ]سکهەڵگوشــین[

کتومــت

ئۆلیگارشــیزەکردىن

جــۆرە ،یەکێــک لــە کۆڵەکــە ســەرەکییەکاىن

()austerity policiesـــیش زیــاد بــکات کــە

کۆمەڵگــە ئەوروپییەکانــە کــە لــە

ئایدیاڵــى دیموکــراىت وەال دەنرێــت،

لــە دواى قەیــراىن 2008ـــەوە ســەپێرناوە،

بنــەڕەىت ســەرکەوتنى حزبــە پۆپۆلیســتە

واتــە :دەســەالىت خەڵــک .بــە دڵنیاییــەوە،

ئــەوا دەتوانێــت لــە هــۆکارەکاىن زیاتربــووىن

ڕاســتڕەوەکاندایە .ڕاســتى بڵێیــن ،ئــەوان

«دیموکــراىس» هێشــتایش هــەر قســەى

ئــەو نایەکســانییە تێبــگات کــە ئێســتا

تاکــە الیەنــن کــە ئــەم دۆخــە وەالدەنێــن،

لەســەر دەکرێــت ،بــەاڵم تەنیــا بــۆ

لــە چەندیــن واڵىت ئەوروپیــدا دەیبینیــن،

بەڵێنــى ئــەوە دەدەن کــە خەڵکــى دژ

ئامــاژەدان بــە هەبــووىن هەڵبژاردنــەکان و

بــە تایبەتیــش لــە واڵتــاىن باشــووردا.

بــە تەوژمــى جیهانگیــرى دەپارێــزن و

بەرگریکــردن لــە مافــەکاىن مــرۆڤ.

ئــەم نایەکســانییە چیــر تەنیــا بەســەر

ئــەو دەســەاڵتەیان بــۆ دەگەڕێننــەوە کــە

ئــەم گۆڕانکارییانــە لــە ئاســتى سیاســیدا

چینــى کرێــکارەوە کاریگــەر نییــە ،بەڵکــو

دەســتەبژێرەکان ( )elitesلێیــان زەوت

بەداراییکــردن
ئابووریــدا،

لەژێــر

)

و

دەکــەن.

ئەمــە
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کــردوون .ئــەوان کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان

کەمــپ دابــەش دەکات و بانگەشــە بــۆ

دڕدۆنگانــەى ڕکابەریــى بخوڵقێنینــەوە بــۆ

وەردەگێڕنــە ســەر کــۆدى ئێتنیکــى ،بۆیــە

بزووانــدىن «ژێردەســتەکان» دەکات دژ بــە

ئــەوەى بەرەوپێشــچوونە نوێیــەکاىن ڕوون

لــە زۆر واڵتــدا تەبابوونەتــەوە لەگــەڵ

«دەســەاڵتداران» (سەردەســتەکان) .هــەر

بکەینــەوە .هێــزى پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو

فەرهەنگــى کزینۆفۆفیکــدا ،واتــە لەگــەڵ

کاتێــک هــەوڵ هەبێــت بــۆ دامەزرانــدىن

دەشــێت بــە وردى ڕوون بکرێتــەوە،

داخوازییــەکاىن کەرتــە پۆپۆالرەکانــدا کــە

ســوبێکتێکى نوێــى ئەکتــى دەســتەجەمعى

چونکــە لــە چەندیــن واڵتــدا دەتوانێــت

لەالیــەن حزبــەکاىن ناوەڕاســت (میانــڕەو)

–خەڵــک -کــە بتوانێــت نەزمێکــى

ســنوور بکێشــێت و خەڵــک پێکبهێنیــت

ـــەوە پشــتگوێ خرابــوون ،چونکــە ئــەوان

کۆمەاڵیــەىت بگۆڕێــت و ســەرلەنوێ

لەپێنــاو ئــەوەى لــەڕووى سیاســییەوە

هــاوڕا و هاودەنگــى پــرۆژەى نیولیرباڵــی

دایبڕێژێتــەوە کــە وەک ســتەمکار ئەزمــوون

بەرەنگارییــە هەمەجــۆرەکان تەرجەمــە

نەبــوون .حزبــە سۆشــیال-دیموکراتەکان،

کــراوە ،ئــەوا ئــەو سیاســەتە کارێکــى

بکاتــە ســەر دیــاردەى بەئۆلیگارشــیکردن

بوونــە دیــى دۆگــا پۆست-سیاســییەکەیان

حاشــاهەڵنەگرە .ئەمــە ئایدیۆلۆژیایــەک

کــە لــە هەژمــووىن نیولیرباڵییــەوە بــرەوى

و دوودڵ بــوون لــەوەى بچنــە ژێــر بــارى

نییــە ،هەروەهــا نایشــتوانرێت بدرێتــە

ســەندووە .لەمەیشــدا بــە تایبــەىت

هەڵەکانیانــەوە ،ڕەتیــان کــردەوە دان

پــاڵ ناوەڕۆکێکــى پرۆگراماتیکیــى تایبــەىت.

ســەرنجی چینــى کرێــکارى ڕاکێشــاوە،

بــەوەدا بنێــن کــە زۆرێــک لــەم داخوازییانە

هەڵبــەت کــە ڕژێمێکــى سیاســییش نییــە،

بــەاڵم لەنێــو چینــى ناوەڕاستیشــدا پــەرەى

داخوازیــى ڕەواى دیموکراســیین ،کــە

بەڵکــو ڕێگایەکــە بــۆ مومارەســەکردىن

ســەندووە کــە کەوتۆتــە ژێــر کاریگەریــى

دەبــوو بەرەبــەرە بەدەمییانــەوە بچوونایــە.

سیاســەتێک کــە دەتوانێــت بــە گوێــرەى

ئــەو ســراکتورە نوێیانــەى بااڵدەســتییەوە

بێتواناییەکەیشــیان بــۆ تێگەیشــن لــە

شــوێن و کات چەندیــن فــۆڕم وەربگرێــت،

کــە پەیوەندیــدارن بــە جیهانگیریــى

رسوشــتى تەحــەداى پۆپۆلیســتى هــەر

تەبــا و سازگاریشــە لەگــەڵ چەندیــن

نیولیرباڵییــەوە.

لێــرەدا بــوو.

فۆڕمــى

پۆپۆلیــزم

ســەرەڕاى ئەوەیــش ،گومــاىن تێــدا نییــە

لەپێنــاو نرخانــدىن ئــەم تەحەدایــەدا،

دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕەهەنــدى ســەروەریى

وەاڵمدانــەوەى هێــزە پێشــکەوتووەکان

گەڕانــەوە بــۆ ڕوانگەیەکــى ســاکار کــە لــە

خەڵــک و دامەزرانــدىن  demosکــە

بــەس نییــە .ئــەوان لەڕێگــەى گوتــارەکاىن

الیــەن میدیــاوە خرابــووە ڕوو ،شــتێکى

بنچینــەى دیموکراســییەتە .کتومــت

هێــزە دامەزرێنەرەکانــەوە کاریگەرییــان

زەرورییــە ،ڕوانگەیــەک کــە پۆپۆلیــزم وەک

ئەمــە ئــەو ڕەهەندەیــە کــە لەالیــەن

دانــاوە ،کــە پۆپۆلیــزم لــە کواڵێتــى و

دیامگۆژییەتێکــى ڕووت لەقەڵــەم دەدات.

هەژمــووىن نیولیرباڵییــەوە وەالنــراوە،

چۆنییەتەکــەى بەتــاڵ دەکاتــەوە لەپێنــاو

ئــەو ڕوانگــە ڕەخنەییــەى کــە لەالیــەن

هــەر لەبەرئەمەیشــە کــە تێکۆشــان دژ

پاراســن و هێشــتنەوەى بااڵدەســتیى

«ئەرنســتۆ الکالو»ەوە پــەرەى پێــدراوە،

بــە پۆســت-دیموکراىس پێویســتى بــە

خۆیانــدا .ئــەوان بەردەوامــن لــە

کەرەســتەیەکى تیۆریــى گرنــگ دەخاتــە

دەســتێوەرداىن سیاســەىت پۆپۆلیســتییە.

پشــتیوانیکردن لــە ســراتیژییەتە سیاســییە

بەردەســتامن بــۆ خســتنەڕووى ئــەم

.4

«ســاتەوەختە

نەریتییــەکان ،کــە بــۆ قەیــراىن قووڵــى

پرســیارە .ئــەو پۆپۆلیــزم وەک ڕێگایــەک

پۆپۆلیســتییە»ى کــە بەربەرچاومانەوەیــە،

ڕەوایــەىت ( ) legitimacyگونجــاو نیــن،

بــۆ دامەزرانــدىن سیاســەت پێناســە

دەرفــەىت ئەوەمــان پێــدەدات ســەرلەنوێ

ئــەو قەیرانانــەى کــە کاریگەرییــان لەســەر

دەکات کــە پیکدێــت لــە دامەزرانــدىن

ســنوورێکى ســیاىس ئەوتــۆ بکێشــینەوە

ڕژێمــە لیرباڵ-دیموکراســییەکان دانــاوە.

ســنوورێکى ســیاىس کــە کۆمەڵگــە بــۆ دوو

کــە ڕێگەمــان پێــدەدات دووبــارە تایپــى

ئــەم قەیرانــە دەربــڕى زۆر داخــوازى
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ناچوونیەکە (،)heterogeneous demands

بەپــاڵ ئامانجــى بنیاتنــاىن «خەڵک»ـــەوە

کــە ناتوانرێــت وەکــو داڕشــتنەوەیەکى

هەماهەنگییەکیــان لەنێــوان فۆڕمــەکاىن

نەریتــى لەالیــەن دابەشــبووىن «ڕاســت/

بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان و حزبەکانــدا

بکرێنــەوە.

دامەزرانــدووە ،بۆیــە ئــەو ســنوورەى

بەپێچەوانــەى خاســییەتە خەبانگێڕییــەکاىن

کــە بەشــێوەیەکى پۆپۆلیســتى کێــراوە

ســەردەمى کاپیتالیزمــى فــۆردی (Fordist

کارێکــى خــوازراو و پێویســتە.

 ،)capitalismکــە تێیــدا چیینــى کرێــکار

ئەمــە مانــاى ئــەوە نییــە کــە لێکدژیــى

بەرژەوەندیــى تایبــەىت خــۆى پێناســە

ڕاســت/چەپ چیــر بــووىن نەمــاوە ،بەڵکــو

دەکــرد ،لــە ســەردەمى ســەرمایەداریى

مانــاى ئەوەیــە کــە دەبێــت بەڕێگایەکــى

لیرباڵیــى پۆســت-فۆردی ()post-Fordis

دیکــەدا بربێــت ،لەگــەڵ لەبەرچاوگرتنــى

ـــدا ،بەرەنــگارى لــە چەندیــن پنــت و

تایپــى پۆپۆلیــزم و زنجیــرەى هاوتاییــەکان

پانتاییــەوە گەشــەیان کــردووە کــە لــە

(  )the chains of equivalencesلەڕێگــەى

دەرەوەى پرۆســێىس بەرهەمهێنانــن .ئــەم

ئــەو «خەڵک»ـــەوە کــە دروســتکراوە.

داخوازییانــە چیــر تەبانایەنــەوە لەگــەڵ

خەڵــک ،کــە وەک کاتیگۆرییەکــى ســیاىس

ئــەو کەرتــە کۆمەاڵیەتییانــەدا کــە بــە

تێگەیشــراوە ،هەمیشــە بەرەنجامــى

تێرمــە سۆســیۆلۆژییەکان و بــە گوێــرەى

بنچینــەى گوتارییــە ،ئــەو «ئێمە»یەیــش

پێگەکەیــان لــە ســراکتورى کۆمەاڵیەتیــدا

کــە لــە دەوریــى ئــەو خەڵکــە چەقــى

پێناســە دەکرێــن .زۆرێــک لــەو داواکارییانە

بەســتووە دەکرێــت بــە ڕێگایەکــى

دەســت بــۆ ئــەو پرســیارانە دەبــەن کــە

دیکــە بنیاتبرنێــت و پشــت ببەســتێت

پەیوەندیــدارن بــە مەســەلەى یەکســاىن لــە

بــە ڕەگــەزە دامەزرێنــەرەکان و ئــەوەى

ژیانــدا و تایبەمتەندیەکــى البەالکــەرەوە

کــە چــۆن «ئــەوان» ،کــە ڕووبــەڕووى

() transversalـــیان هەیــە .داخوازییــەکان

خەڵــک دەبنــەوە ،پێناســە کــراون .ئەمــە

پەیوەندیــدارن بــە خەباتەکانــەوە دژ

پنتــى جیاوازییــە لەنێــوان پۆپۆلیزمــى

بــە سێکســیزم ،ڕاســیزم ،فۆڕمــەکاىن

ڕاســتڕەو –وەکــو ماریــن لوپێــن کــە

دیکــەى بااڵدەســتى کــە هێــدى هێــدى

خەڵکێــک بنیاتدەنێــت لــە «نەتــەوەى

دەبنــە مەســەلەى ســەنتەرى .لەپێنــاو

ڕاســتەقینە»دا ســنووردارە» -و پۆپۆلیزمــى

بەیەکگەیانــدىن هەمەجۆرییەکانــدا لــە

پێشــکەوتووخوازى چەپــڕەو .پۆپۆلیزمــى

ویســتێکى هاوبــەش و کۆلێکتیڤــدا،

چەپــڕەو لــە فەرەنســا لەالیــەن «جــان لــوک

ســنوورى نەریتیــى ڕاســت/چەپ چیــدى

میالنشــۆن» ( )Jean-Luc Mélenchon

کار نــاکات .بــۆ فیدراڵیزەکــردىن ئــەم

ـــەوە نوێنەرایەتیــى کــرا .میالنشــۆن

خەباتــە هەمەجۆرانــە ،داخوازییــەکان

تێگەیشــتنێکى فــراواىن هەبــوو لــە

چەپ»ـــەوە

فۆرمولــە

قەیرانە
زۆروزەبەندەکان
بەرهەم و لێکەوتەى
دامەزراوەکانمانە کە
نە وەک پێویست
نوێنەرایەتییە
و نە خۆیشى
زۆر بە ڕوونى
نوێنەرایەتیکردنە.
چارەسەرەکە ناشێت
سڕینەوە و البردنى
نوێنەرایەتکردن
و دامەزراندنى
دیموکراسییەتى
«ڕاستەوخۆ»
(presentist
 )democracyبێت،
وەکو ئەوەى هەندێک
بانگەشەى بۆ دەکەن
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«ئێمە»یــەک کــە کۆچبــەران ،بزووتنــەوە

وەربگرێــت ،ئەمەیــش بــۆ لەنێوبــردىن

گۆڕینــى ئــەو دامەزراوانــەدا ،بــە

ژێنگەییــەکان ،گروپــەکاىن  LGBTدەگرتــە

«ئەوان»ـــە تاوەکــو نەزمێکــى تــەواو

کەرەســتەکاىن «جەنــگ لەســەر پێگــە»

خــۆى و «ئەوان»یــى وەک پێــڕى ئــەو

نــوێ دامبەرێرنێــت .شــۆڕىش فەرەنســا

( )war of positionئەنجــام بــدرێ .،لــە

هێزانــە ناســاند کــە سیاســەتەکانیان بــرەو

منوونەیەکــى ئــەم جــۆرە پۆپۆلیزمــە

ڕاســتیدا ،وەهــا خەباتێــک پێویســتى بــە

بــە نایەکســاىن کۆمەاڵیــەىت دەدات .لــە

«ئەنتاگۆنیستی»ـــیەیە .هەروەهــا ئــەو

گــۆڕاىن بەرچــاوى دامەزراوەییــە تاوەکــو

حاڵــەىت یەکەمیانــدا ئێمــە لەبــەردەم

ڕووبەڕووبوونەوەیــە دەشــێت لــە فۆڕمــى

ڕێگــە بــە گوزارشــتکردن لــە خەڵــک

پۆپۆلیزمێکــى دەســەاڵتخوازداین کــە

«ڕکابەرى» (ئاگۆنیستى)ـــیشدا ڕووبدات،

بــدات ،بــەاڵم ئــەو گۆڕانانــە نابنــە

ئامانجەکــەى بریتییــە لــە کۆتوبەندکــردىن

لــەو شــوێنەدا کــە «ئــەوان» وەک دوژمــن

تەحەدایەکــى ڕادیــکاڵ بــۆ دامــەزراوە

دیموکـراىس ،لــە کاتێکــدا حاڵــەىت دووەمیــان

نابیرنێــن ،بەڵکــو وەک نەیارێــک حیســاب

دیموکراتییــەکان .ئەمــە مەســەلەى

پۆپۆلیزمێکــە کــە خولیــاى فراوانکــردن

دەکرێــن دژ بەوانــەى کــە دەیانەوێــت

کۆتایــى دیموکراســییەىت نوێنەرایــەىت نییە،

و ڕادیکاڵیزەکردنــەوەى دیموکراســییەىت

بــە

دیموکراســییەکان

بەڵکــو بەهێزکــردىن ئــەو دامەزراوانەیــە

هەیــە.

تێبکۆشــن .بــۆ ئــەوەى بزووتنــەوە

کــە دەنــگ بــە خەڵکــى دەبەخشــن

بــۆ زیادکــردىن ئــەو باســەیش

پۆپۆلیســتییەکان لەگــەڵ دیموکراســییەىت

و دەبنــە زمانحاڵیــان .ئــەوە فۆڕمێکــى

کــە خەڵــک چــۆن دروســت دەبێــت،

فرەییــدا

پێویســتە

«کۆماریخوازیــى ڕەشــۆکى» (plebeian

پێویســتە پرســیارێکى دیکــەى گرنــگ

ڕووبەڕووبوونــەوە بەشــێوەى ڕکابەرییانــە

)republicanismـــە و لــە ڕیشــەى

لەبەرچاوبگیرێــت لەپێنــاو لێکجوداکردنەوە

()agonistic

پۆپۆلیزمێکــى

کۆمارییــدا

فۆڕمــە هەمەجــۆرەکاىن پۆپۆلیزمــدا:

ڕکابەرانــە پشــتیواىن لــە پەرچەکــردارى

نیگارکـراوە ،کــە ماکیاڤیلىل پێشــەنگییەىت.

ئەویــش شــێوازى وێناکــردىن پەیوەندیــى

گشــتگیرى چوارچێــوەکاىن دۆخــى بــاو

قەیرانــە زۆروزەبەنــدەکان بەرهــەم و

نێــوان خەڵــک و دەســەاڵتدارانە.

نــاکات .ئامانجەکــەى خاپوورکــردىن

لێکەوتــەى دامەزراوەکامنانــە کــە نــە

شوناســە دەســتەجەمعییەکان هەمیشــە

دامــەزراوە لیرباڵ-دیموکراســییەکان نییــە،

وەک پێویســت نوێنەرایەتییــە و نــە

خوازیــارى لێکجوداکردنــەوەى «ئێمــە»

بەڵکــو ئامانجــى ئەوەیــە ئــەو ڕەگەزانــە

خۆیــى زۆر بــە ڕووىن نوێنەرایەتیکردنــە.

و «ئەوان»ـــن ،بــەاڵم لــە کایــەى سیاســیدا

لەربەیــەک هەڵوەشــینێتەوە کــە نەزمــى

چارەســەرەکە ناشــێت ســڕینەوە و

ســنوورى نێــوان «ئێمــە» و «ئــەوان»

هەژموونگەرایــان دامەزرانــدووە و ئینجــا

البــردىن نوێنەرایەتکــردن و دامەزرانــدىن

ئامــاژە بــە هەبــووىن ئەنتاگۆنیزمێــک

لــە هەژموونێکــى نوێــدا پێکەوەیــان

دیموکراسییـــــەىت

«ڕاستــــەوخۆ»

دەکات ،ئەمــە بــۆ ملمالنێیەکــە کــە

ببەســتێتەوە.

( )presentist democracyبێــت ،وەکــو

ناشــێت چارەســەرێکى عەقاڵنییانــەى

پۆپۆلیزمێکــى گونجــاوى چــەپ بــۆ دۆخى

ئــەوەى هەندێــک بانگەشــەى بــۆ دەکەن.

هەبێــت .وێــڕاى ئەوەیــش ،ئــەو

ئەوروپــا پێویســتە وەک «ڕیفۆرمیزمــى

وەکــو لــە ( )Agonisticsـــدا جەختــم

ئەنتاگۆنیزمــە دەشــیت لــە فۆڕمــە

ڕادیــکاڵ» وێنــا بکرێــت کــە هەوڵبــدات

لێکردۆتــەوە ،لــە کۆمەڵگــەى دیموکراتیــدا،

دەربخــات.

بــۆ بەدەســتهێنانەوە و قووڵکردنــەوەى

کــە دان بــە ئیمــکاىن لەمەبــەدواى

دەشــێت لــە ڕووى ئامانجــەوە فۆڕمــى

دیموکراســییەت .ئەمــە خەباتێکــە کــە

ئەنتاگۆنیزمــدا دەنێــت و تێێــدا فرەیــى لــە

دۆســت/دوژمن

پێویســتە لــە دامەزراوەکانــدا و لەپێنــاو

هارمۆنییــەت و ڕێــگاى دژە-دیموکراســیدا
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پەراوێزەکان:

وێنــا ناکرێــت ،دامــەزراوە نوێنەرایەتییــەکان

دەنێــم «عاتیفــە») بنێــن لــە فۆرماســیۆىن

–هــەر لــە فۆڕمــە ئامادەکانییــەوە

شوناســە دەســتەجەمعییەکاندا .ئەوەیــش

 :1دانــەران و الیەنگــراىن پــرۆژەى

تاوەکــو دابەشــکردىن کۆمەڵــگا -ڕۆڵێکــى

بــە بنیاتنــاىن خەڵکێکــى دیکــە مەیســەر

جودابوونــەوەى بەریتانیــا لــە یەکێتــى

یەکالکەرەوەیــان هەیــە ،چونکــە زەمینــە

دەبێــت ،بــە دروســتکردىن ویســتێکى

ئەوروپــا( .و .کــوردى)

دەڕەخســێنن بــۆ بەدامەزراوەییکــردىن

بــە کۆمــەڵ کــە بەرەنجامــى بزاوونــدىن

 :2نەمــردوو نــە زینــدوو ،یــان زیندوویــەک

ڕەهەنــدە ملمالنێکارییــەکان .ئێســتا ،ئــەو

عاتیفــەکان بێــت بــۆ بەرگریکــردن لــە

کــە لــە مردنــەوە هەســتاوەتەوە ،یــان

ڕۆڵــە تەنیــا دەکرێــت لەڕێگــەى هەبــووىن

یەکســاىن و عەدالــەىت کۆمەاڵیــەىت ،کــە

مردوویــەک کــە هێشــتایش زینــدووە( .و.

ڕکابەرییانــەوە

ئیمــکاىن ئــەوەى هەبێــت بەگــژ سیاســەىت

کــوردى)

ئەنجــام بدرێــت .کێشــەى ســەنتەریى

کزینۆفۆبیکــدا بچێتــەوە ،واتــە ئــەو

Chantal Mouffe, The Democratic :3

نائامادەیــى

سیاســەتەى کــە پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو

.Paradox, Versobooks, 2000

ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى ڕکابەرییانــە و

بــرەوى پێــدەدات.

Chantal Mouffe, On the Political, :4

بێتوانایــى هاونیشــتامنیانە بــۆ هەڵبــژاردىن

لەرێگــەى دووبــارە خوڵقاندنــەوەى

.Abigndon, 2005

ئەڵتەرناتیڤــە ڕاســتەقینەکان .لەبەرئەمەیــە

ســنوورەکانەوە،

«ســاتەوەختە

Chantal Mouffe, Agonistics: :5

کــە مەســەلەى ســنوورەکاىن نێــوان

پۆپۆلیســتیە»ى کــە ئێمــە لــە ئەوروپــا

Thinking The World Politically,

الیەنــەکان بــە زەینــدا دێــت و دەهێرنێتــە

دەیبینیــن ئامــاژە بــە «گەڕانــەوەى

.Verso, 2013

بەربــاس.

سیاســەت» دەکات .ئــەو گەڕانەوەیــەى

مــن وایبۆچــووم لــە چەنــد ســاڵێکى

کــە ڕەنگــە ڕێــگا بــۆ چارەســەرێکى

داهاتــوودا تــەوەرى ســەنرتاڵى ملمالنێــى

دەســەاڵتگەرییانە –لــە ڕێگــەى ئــەو

ســیاىس لەنێــوان پۆپۆلیزمــى ڕاســتڕەو و

ڕژێامنــەوە کــە دامــەزراوە لیــراڵ-

پۆپۆلیزمــى چەپــڕەودا پەرەدەســتێنێت،

دیموکراتییەکانیــان الواز کــردووە -بکاتــەوە،

بۆیــە دەبێــت کەرتــە پێشــکەوتنخوازەکان

بــەاڵم ڕێیــى تێدەچیــت ببێتــە مایــەى

لــەوە تێبگــەن کــە چەنــدە زەرورییــە

دووبــارە تۆخکردنــەوەى و قووڵکردنــەوە

خۆیــان بخەنــە نێــو ئــەو خەباتــەوە .بــۆ

بەهــا دیموکراســییەکان .هەمــوو شــتێک

داهێنــاىن پۆپۆلیزمــى چــەپ پێویســتە

پشــت بــە جــۆرى ئــەو پۆپۆلیزمــە

سیاســەت بــە شــێوازێک پیشــان بدرێــت

دەبەســتێت کــە ســەرکەوتنى خــۆى لــە

کــە خاســییەتە پارتیزانییەکــەى خــۆى

خەبــات دژ بــە پۆست-سیاســەت و پۆســت-

CHANTAL MOUFFE: The populist

بناســێتەوە .پێویســتە ئێمــە بــوارى

دیموکراســیدا پیشــان دەدات.
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ڕووبەڕووبوونەوەیەکــى
پۆست-دیموکراســییەت

ئــەم

سەرچاوە:

ڕوانگــە عەقاڵنییەکــەى بیرکردنــەوەى

https://www.opendemocracy.net/

سیاســیى لیرباڵ-دیموکــراىس فەرامــۆش

democraciaabierta/chantal-mouffe/

بکەیــن و دان بــە گرنگیــى کاریگەریــى

populist-challenge

هاوبەشــدا (ئــەوەى کــە مــن نــاوى
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