
بزودی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مردم برای انتخابات پارلمان ب��ه پ��ای
صندوقهای رأی میروند. نشریه اروپایی در اوایل س��ال ج��اری، مص��احبه ای ب��ا
خانم موف در مورد وضعیت کنونی اروپا ص��ورت داد ک��ه مت��ن کام��ل آن در زی��ر
می اید. خانم شانتال موف محقق عل��وم سیاس��ی اس��ت و در زم��ره پس��ت
مارکسیستهای مع��روف معاص��ر ق��رار دارد. وی س��ابقه ط��ولنی همک��اری ب��ا
ارنس��تو لکلئو  را دارد و ای��ن دو مؤل��ف کتاب ه��ای متع��ددی در ب��از تعری��ف
سیاست و استراتژی های جدید جنبش چپ هستند. خ�انم م��وف تحقیق�ات
گسترده ای در مورد ظهور و خصوصیات پوپولیسم راست در اروپا انج��ام داده
اس��ت. وی در ح��ال حاض��ر مش��غول ت��دریس در دانش��گاه وس��ت مینس��تر در
انگلستان، جایی که او مرکز مطالعات دموکراسی را هدایت م��ی کن��د، م��ی

باشد. کتاب های متعددی از موف در ایران به چاپ رسیده است.
]Mouffeموف تلفظ می شود، ولی او در ای��ران مع��روف ب�ه م��وفه اس��ت. در ,

اینجا هر دو اسم موف و موفه بکار برده شده است م ]

«پوپولیسم یک ضرورت است» 

 مصاحبه با شانتال موفه

برگردان: رضا جاسکی

اروپایی: خانم موف، شما استدلل می کنید که در اتح))ادیه اروپ))ا بس))یاری
از کشورها در یک وضعیت «پسا-سیاسی» بسر م))ی برن))د. منظورت))ان از

طرح این موضوع چیست؟

م��وف: منظ��ور ای��ن اس��ت ک�ه در اروپ�ا واقع��ا  دیگ��ر تف��اوت قاب�ل ت�وجهی بی��ن
سیاست احزاب مرکز-چپ و مرکز-راست وجود ندارد.

اروپایی:چگونه؟

موف: احزاب مرکز-راست و مرکز-چپ عرضه کنن��ده گ��ونه ه��ای مختل��ف ی��ک
نوع سیاست هستند. اح��زاب مرک���ز-چپ ی��ک الترن��اتیو ب��رای جه��انی ش��دن
نئولیبرالی که توسط مرکز-راست تروی��ج م��ی ش��ود، ارائه نم��ی دهن��د. تنه��ا



چیزی که مرک���ز-چپ م�ی توان��د انج��ام ده��د م��دیریت ق��دری انس�اتی ت��ر آن
است. این، یک نوع اجماع و اتف�اق نظ�ر مرک�ز اس�ت ک�ه م�ردم را ب�دون ی�ک

گزینه واقعی در میان الترناتیوهای مختلف رها می کند.

اروپایی: پیامد چنین امری چیست؟

موف: یا مردم علقه خود به سیاست را از دست می دهند-به همی��ن دلی��ل
امتناع از رأی دادن بسیار زیاد ش�ده اس��ت-یا اینک�ه  م�ردم ب�ه رأی دادن ب�ه
احزاب پوپولیستی دست راستی تمایل پیدا می کنند، همانطور که ما ام��روز
در خیلی از کشورها شاهد این موضوع هستیم. احزاب پوپولیس��تی ح��داقل
تظاهر به ارائه یک الترناتیو می کنند: انها مخالف نظم ح�اکم هس�تند؛ آن ه�ا
خواسته های مردم را به حس�اب م�ی آورن�د و ادع�ا دارن�د ک�ه از ط�رف آن ه�ا
صحبت می کنند. از این رو، من فکر می کنم که این وضعیت پسا-سیاس��ی،
ریشه رشد موفقیت آمیز احزاب پوپولیستی راست گرا در سراسر اروپاست.

اروپایی: بنابراین اگر بخواهیم اینرا به شکل تحریک امیزی عنوان کنیم:ای))ا
می توان گفت که اتحادیه اروپا به منظور ایجاد یک بح))ث واقع))ی ، نی))از ب))ه

 احزاب پوپولیستی بیشتری دارد؟

موف: ما باید در مورد اینکه چه نوع پوپولیسمی مطلوب است صحبت کنی��م.
بطور کلی گرایشی برای ارزیابی پوپولیسم به مثابه پدیده ای عمیقا  منفی و
ذاتا  عوام فریب وجود دارد. اما در حقیقت ضرورت خاصی ب��رای پوپولیس��م در

امور سیاسی وجود دارد.

اروپایی: منظورتان چیست؟

موف: برای من سیاستهای دموکراتیک مربوط به پدید اوردن یک ما، یک عزم
جمعی می باشد. ای��ن، آن چی��زی اس��ت ک�ه پوپولیس��م در اج��رای ان تلش
دارد و نبز به همین دلیل فکر نمی کنم که پوپولیسم ضرورتا  غی��ر دموکراتی��ک
باش��د. البت��ه، م��ا بایس��تی بپرس��یم، چگ��ونه ب��رای تروی��ج سیاس��ت های

دموکراتیک، باید این «مردم»  ایجاد شود.



«بازگشت کامل به سیاست صرفا  ملی»
اروپایی: و احزاب دست راستی به این سئوال چگونه پاسخ می دهند؟

موف: هنگامی که آن ها در مورد «مردم» صحبت می کنند، آن ه�ا ب�ه نه�ادی
اش�اره دارن�د ک�ه مق��وله خاص�ی از م�ردم را در ب�ر می گی�رد و مه�اجران از آن
حذف می شوند. معمول  این، با یک گفتمان بیگ��انه س��تیزی ک��ه البت��ه ب��رای
دموکراسی بسیار منفی است، همراه می شود. اما بیاد داشته باشیم که
محتمل در یک پوپولیسم چپگرا مفهوم مردم به شکل متفاوتی ساخته می-
شود: آن شامل هم مهاجرین و همه مردمی که در ان کشور خاص مشغول
به کار هستند، می گردد. دشمنان مردم در این نوع پوپولیسم ن��ه مه��اجرین
بلکه شرکتهای بزرگ فراملیتی و همه نیروهای جهانی نئولی�برالی هس�تند.
برای من، گسترش پوپولیسم چپ، تنها راه مبارزه با پوپولیسم در حال رشد

راستگرا می باشد.

اروپایی: یعنی آتش را با آتش خاموش کردن- می توان چنین چیزی گفت.

موف: همانطور که گفتم: در بسیاری از کشورها، پوپولیست های راس��تگرا،
آن هایی هستند که با بخش مردم��ی ص��حبت ک��رده و ب��دانان متوس��ل م��ی-
شوند. آنچه که ما بطور روزافزونی شاهد آن هستیم ای��ن اس��ت ک��ه اح��زاب
سوسیالیستی، سوسیال دمکرات، و یا کارگر طبقات مردمی را ت��رک ک��رده-
اند. آن ها بیشتر هم  خ��ود را ص��رف نماین��دگی طبق��ه متوس��ط م��ی کنن��د. در
ن��تیجه بخش��های زی��ادی هس��تند ک��ه احس��اس می کنن��د توس��ط اح��زاب
سیاسی چپ موجود نمایندگی نمی شوند. به  همین دلیل  است که آن ها
گرایش جذب شدن به پوپولیسم راستگرا را دارند. هم درفرانس��ه، ب��ا م��ارین
لوپن و جبهه ملی، و هم در اتریش، با هاینس-کریس��تیان اش�تراخه و ح�زب
آزادی اتریش، پوپولیس��تهای راس��تگرا بط��ور فزاین��ده ای آنچ��ه ک��ه اساس��ا  از
گفتمان چپ دزدی�ده ان�د را ب�ه مض��مامین بحثه�ای خ�ود اف�زوده ان�د. دف�اع از
دولت رفاه و بخش دولتی فقط دو نمونه از حوزه مباحثی هستند ک��ه اح��زاب
سوسیالیس��تی و سوس��یال دمک��رات سالهاس��ت آن ه��ا را بخ��اطر انتخ��اب

ایدئولوژی نئولیبرالی ترک کرده اند.

اروپایی: شما استدلل کرده اید که اغلب احزاب پوپولیستی تنه))ا احزاب))ی
هستند که ادعا دارند الترناتیو واقع))ی سیاس))تهای می))انه هس))تند. ام))ا در



اغلب موارد، الترناتیوهای ارائه شده کامل  تخیلی هستند.

موف: قطعا! برنامه سیاسی م�ارین ل�وپن ی�ک ف�اجعه ب�رای فرانس�ه خواه�د
بود. او می خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود، او میخواهد ی��ورو را ت��رک کن��د و
او می خواهد مرزهای فرانسه را ببندد-ی��ک بازگش��ت کام��ل ب��ه سیاس��تهای
خالص ملی. البته این واقعی نیست. برنامه لوپن از دیدگاه اخلقی نیز کامل
غی��ر قاب��ل قب��ول اس��ت. ای��ن عمیق��ا  بیگ��انه س��تیزانه اس��ت. از نظ��ر ل��وپن،
مسلمانان دشمنان مردم فرانسه هستند. او آن ها را به مثابه تهدیدی برای
اص��ول س��کولر جمه��وری فرانس��ه معرف��ی م��ی کن�د. م��ا ش��اهد ی��ک پدی��ده
مش��ابه در هلن��د توس��ط گی��رت ویل��درس هس��تیم. ف��رض ب��ر ای��ن اس��ت:
مسلمانان قابل ادغام ش�دن نیس�تند چ�را ک�ه آن ه�ا ارزش ه�ای م�ا در م��ورد
برابری همجنس��گرایان، زن��ان و غی��ره را نم��ی توانن��دقبول کنن��د. البت��ه چنی��ن

سیاستهایی با مفهوم کثرت گرایی دمکراسی همخوانی ندارد.

اروپایی: شما در مورد شانسهای پوپولیسم چپ صحبت کردید. آن ها چ))ه
راه حل هایی در مقابل پوپولیسم راستگرا ارائه می دهند؟

موف: پوپولیسم چپ بایستی از طریق ارائه راه حل های دیگ��ر و ب��ا تلش در
یافتن راههای مق�ابله ب�ا جه�انی ش�دن نئو لی�برالی علی�ق م�ردم را در نظ�ر
بگیرد. البته، هدف رد جهانی شدن نیست-چون این انج��ام ش��دنی نیس��ت-
بلکه مبارزه برای یک نسخه جایگزین آن است. اح��زاب پوپولیس��تی راس��تگرا
کامل جهانی شدن را رد می کنند. آن ها می خواهند دوباره به به دولت مل��ی
سنتی برگردند، که امروز غی��ر ممک��ن اس��ت. س��ؤال دش��وار ب��رای چ��پ ای��ن
اس��ت ک��ه چگ��ونه  ه��م  مطالب��ات مردم��ی ک��ه خواه��ان ی��ک الترن��اتیو ب��رای
لیبرالیسم هستند را مد نظر داشته باش�د و ه�م آنچ�ه ک�ه درش��رایط حاض�ر

یک الترناتیو واقع بینانه می تواند باشد را پیش بینی کند.

اروپایی: آیا این گفته ک)ه پوپولیس))م چپگ)را، راه ح)ل مب)ارزه ب))ا پوپولیس))م
راستگرا می باش)د، ب))ه ن)وعی س)اده ک)ردن قض)یه نیس))ت؟ در ه)ر ح)ال،

حتی پوپولیسم چپ هم گونه ای از پوپولیسم است.

موف: بله، اما همانطور که گفتم، پوپولیسم به خودی خود چیز بدی نیست!
نکته من این است که پوپولیسم یک بعد لزم سیاستهای دموکراتیک است.



در نظ�ر گرفت��ن خواس��ته های م��ردم  و ایج��اد ی�ک ع�زم و اراده جمع�ی،  ی��ک
ضرورت است . مسأله بسیار مه�م ای�ن اس�ت ک�ه چگ�ونه «م�ردم» س�اخته
شود. این از ما اقرار به بعد  دیگری که بسیار مهم اس��ت را طل��ب م��ی کن��د:

نقش عشق وشورمندی در سیاست.

«تجسم نئولیبرالی از پروژه اروپا»

اروپایی: منظورتان از« شور در سیاست» چیست؟

موف:این به هر چیزی که مربوط به بعد عاطفی است و در سیاس��ت بس��یج
کننده است اشاره دارد. بعد عاطفی مب�دأ اش�کال جمع�ی ه��ویت محس�وب
می شود. برای ایجاد مردم شما نیاز به ی�ک ع��زم جمع�ی ک�ه بتوان�د ه�ویت
مردم را با یک پروژه ایجاد کند، دارید. اما در شرایط پسا-سیاس��ی ک��ه م��ا در
حال حاضر از سر میگذرانیم، هم مرکز-راست  و هم مرکز-چپ میانه اعتق��اد
دارند که شورمندی چی�زی اس�ت ک�ه فق�ط  انته�ای راس�ت طی�ف سیاس�ی

می تواند از آن استفاده کند. بنظر من این ارزیابی بسیار خطرناک است.

اروپایی: چرا؟

موف: اگر شما بعد عاطفی را بدست پوپولیستهای راستگرا بس��پارید، دیگ��ر
هیچ راهی برای مبارزه ب�ا آن ه�ا نداری��د. ن�ه فق��ط بای�د ب�ه ای��ن بع�د ع��اطفی
اعتراف نمود، بلکه  باید این را نیز تشخیص داد که بعد عاطفی می توان��د ب��ه
ش��کل بس��یار م��ترقی ت��ری م��ورد اس��تفاده ق��رار گی��رد. دو ش��ور اص��لی در
سیاست امید و ترس هستند. پوپولیستهای راستگرا از ترس استفاده م��ی-
کنند- به همین دلیل آن ها بر علیه مهاجرین می جنگن��د. و ای��ن بس��یار مه��م
اس�ت ک�ه پوپولیس�تهای چپگ�را احس�اس امی�د را بس�یج کنن�د:  ب�رای آنک�ه
نشان دهند در شرایطی که شکاف بین غنی و فقیر در حال افزای��ش ب�وده و
دولت رفاه در حال تخریب، یک الترناتیو وجود دارد. پوپولیست دست راس��تی
بسیار آگاه از اهمیت استفاده از این بعد عاطفی اس��ت.  ب��رای چ��پ بس��یار
مهم است ک�ه ب��دان اق��رار نم�وده و ب�ا م�داخله، بس�یج و پ�رورش ن�تیجه ان،

اشکال هویتی که باعث تعمیق دموکراسی می گردند را ایجاد کند.



اروپایی: بنابراین آیا شما فکر می کنید که پوپولیسم- بخاطر استفاده اش
از شورمندی- یک شانس برای اتحادیه اروپا می باشد و می تواند در غلبه

بر اجماع چپ و راست میانه کمک کند؟

موف: شاید، اما نه وقتی که ما از پوپولیسم راستگرا صحبت می کنیم. من
فکر می کنم که ایجاد گونه ای از پوپولیسم چپگرا مهم خواهد بود.

اروپایی: این چگونه می تواند بوقع بپیوندد؟

موف: بایستی مردم اروپا را حول پروژه ای جمع کرد که نوع دیگری از اروپا را
مطرح می کند. من معتقدم که فقدان الترناتیو برای اروپای نئولیبرالی حاضر،
یکی از دلیلی است که خیلی ها دست رد به سینه اتحادیه اروپا می زنند-
چیزی که اغلب به مثابه بحران  پروژه اروپا معرفی می شود. با این حال، من

فکر می کنم که این بحران  تجسم  نئولیبرالی  پروژه اروپا می باشد.

اروپایی: یعنی نه خود اتحادیه اروپا بلکه بیشتر وضعیت امور جاری زیر
علمت سئوال است.

موف: دقیقا. تا همین چندی پیش، مردم می توانستند  اتحادیه اروپا را از آن
خود بدانند. اما در ط��ی ده س��ال گذش�ته هم��ه چی��ز تغیی��ر ک�رده اس��ت: م��ا
شاهد رشد روزافزون بدبینی به اروپا و نفی ی��ورو هس��تیم. ب�رای م��ن دلی�ل
ای��ن ام��ر واض��ح اس��ت: ام��روز م��ردم نمی توانن��د خ��ود را ب��ا اروپ��ای نئولی��برال
شناس��ایی کنن��د. انه��ا ای��ن تجرب��ه را دارن��د ک��ه اروپ��ا مش��کلت و نگران��ی
هایشان، مخصوص�ا  وق��تی ک�ه مرب�وط ب�ه ک�ار اس��ت، را در نظ��ر نم�ی گی��رد.

درست برعکس: بسیاری از سیاستهای اروپایی کار را از بین می برد.

«احزاب به خودی خود کافی نیستند»

اروپایی: برای تغییر این موضوع چه باید کرد؟

موف: ما نیاز به ایجاد یک پروژه اروپایی که مردم بتوانند خود را ب��ا آن ت��داعی



کنن��د داری��م. م��ردم بای��د ای��ن را بدانن��د ک��ه اگ��ر آن ه��ا خواه��ان ی��ک اروپ��ای
نئولیبرالی نیستند، همیشه امکان ایجاد اروپای دیگری را دارند. ب�ا ای�ن ح�ال
آنچه که من تاکنون مشاهده کرده ام این گرایش اس�ت ک�ه منتق�دین اروپ�ای
نئولیبرالی همیشه به مثابه ضد اروپ��ایی معرف��ی ش��وند. در ح��الی ک��ه ای��ن

چنین نیست.

اروپایی: آیا شما نمونه ای دارید؟

 یون��ان بس��یار ج��الب اس��ت. وق��تی ک��ه۲۰۱۲م��وف: م��ورد انتخاب��ات س��ال 
الکسیس تسیپراس و اتحاد منتقدین-اروپای وی سیرزا- که برای م��ن نم��ونه
ی��ک ح��زب پوپولیس��م چپگ��را م��ی باش���د-پیروز نش��د، هم��ه نف��س راح��تی
کشیدند: خدا را شکر ک��ه طرف��داران اروپ��ا پی��روز ش��دند! ام��ا تس��یپراس ض��د
اروپایی نبود! او هیچ گاه پیشنهاد ترک اتحادیه اروپا و یا یورو را نداد. آنچه ک��ه
وی و اتحاد  او می خواست، یک رفرم اروپایی بود. م��ن فک��ر می کن��م ای��ن آن
چیزی است که ما نیاز داریم-ما باید این را درک کنیم که مردمی که خواهان

یک اروپای متفاوت هستند، ضد اروپایی نیستند.

اروپایی: چگونه می توان بر این درک که همیشه منتقدان پروژه اروپا
قطعا  ضد اروپایی هستند غلبه کرد؟ من می دانم که این اختلف جایگاه

مهمی در نظریه اگونیسم شما دارد.

موف: در پارلمان اروپا اتحاد احزاب چپ وجود دارد ک��ه منتق��د وض��عیت فعل��ی
اتحادیه اروپ�ا م�ی باش�د. ج�الب ای�ن اس�ت ک�ه م�ا در سراس�ر اروپ�ا ش�اهد
شکل گیری گروههایی هستیم که در پی ساختن نوع دیگری از اتحادیه اروپا
می باشند. و م�ن اعتق�اد دارم ک�ه ای�ن ح�ائز اهمی�ت زی�ادی اس�ت ک�ه ای�ن
گروهه��ا دس��ت ب��ه دس��ت ه��م دهن��د، چ��را ک��ه ام��روز آن ه��ا بس��یار پراکن��ده
هس��تند. م��ن عمیق��ا  ب��ه اهمی��ت پیوس��تن نیروه��ا، ب��ا اش��کال س��نتی ت��ر

نمایندگی و جنبشهای جدید اجتماعی، به یکدیگر اعتقاد دارم.  

اروپایی: آیا این هم اکنون در حال وقوع نیست؟

م��وف: ن��ه، چ��را ک��ه موض��عی وج��ود دارد-نم��ونه آن این��دیگنادوس و جنب��ش
اشغال- که ادعا می کند ما نیاز به طرد مؤسسات دمکراسی انتخابی داریم.
این ایده در بسیاری از جنبشهای اجتماعی بر این مبتنی است ک��ه م��ا نی��از



به یک م�دل دموکراتی�ک ک�امل مختل�ف و افق�ی داری��م. ک�ه م�ا احتی�اجی ب�ه
احزاب نداشته، چرا که آن ها فرتوت شده اند. ولی من به این اعتق��اد ن��دارم.
م��ن فک��ر می کن��م ک��ه اح��زاب ب��رای دمکراس��ی ض��روری هس��تند. در ی��ک
دموکراسی کثرت گرا، احزاب نقش حیاتی در اج��ازه دادن ب��ه نه��ادینه ش��دن
اختلفات دارند. اما احزاب به خودی خود کافی نیستند. آن ها نی��از ب��ه ک��ار ب��ا
جنبشهای اجتم�اعی دارن�د. آنچ�ه ک�ه نی�از داری�م همک�اری بی�ن جنبش�های

اجتماعی و احزاب است.

اروپایی: اغلب از فقدان وجود بحث در سطح اروپا انتقاد می شود. برای
ترغیب بحث چه کاری می توان انجام داد؟

موف: من فکر می کنم ما نیاز به سیاسی کردن اروپا و ترک ای��ن دی��دگاه ک��ه
اروپا گونه ای از نظم و ترتیب  نهاد  بی طرفی است، داری��م. م��ن فک��ر می کن��م
این نیز دلیل دیگری باشد که عدم وجود بحثی واقع��ی در م��ورد اینک��ه م��ا در
پی چه نوع اروپایی هستیم را توضیح می دهد. مب��ارزه بی��ن درک چپگرای��انه
وراستگرایانه از اروپا بایستی ترویج و ارزش گذاری شود. چنی��ن بح��ثی قطع��ا 
به پرورش علقه در بین مردم کمک می کند. عدم علقه ب��ه نتای��ج انتخاب��ات
اروپا از ای�ن احس�اس سرچش�مه می گی�رد ک�ه در اینج�ا هی�چ خط�ری وج�ود

ندارد.

«موسسات می توانند رادیکال شوند»

اروپایی: یعنی ما نیاز به راه حلهای رادیکال داریم؟

موف:این وابسته به این است که منظور شما از «رادیکال» چیست. موضوع
از بین بردن نظم موج��ود و ره�ا ک��ردن ب�ازار نیس��ت. ب��رای م��ن، مش��کل ای��ن
است که مدل انگلیس��ی-امریکایی بط�ور فزاین�ده ای در اروپ�ا مس��لط ش�ده
است. ما بایستی هسته اص�لی ه��ویت اروپ�ایی را ب�از ی�ابیم. ای�ن تقریب�ا  در
سوسیال دمکراسی با تأکید بر برابری، حقوق اجتماعی، و دولت رفاه معین
شده است.  قطعا  این نیاز وجود دارد که آن با شرایط ام��روز س��ازگار ش��ده و
مطالبات جنبشهای اجتماعی در آن گنجانده شود. من نمی گویم که ما بای��د
به دولت رفاه سی سال پیش بر گردیم. اما این ارزش ها-حقوق اجتم��اعی و



روش��هایی ک��ه بت��وان انه��ا را  اج��را نم��وده و عمیق ت��ر ک���رد-چیزهایی بس��یار
مهمی هستند. م��ن ک��امل  مطمئن هس��تم ک��ه اگ��ر ای��ن در مرک��ز سیاس��ت
اروپایی می بود، مردم دوباره علق��ه من��د می ش�دند و م��ی توانس��تند پ��روژه

اروپا را از آن خود بدانند.

اروپایی: شما معروف به سکه زدن اصطلح «دموکراسی رادیکال»
هستید. اتحادیه اروپایی دموکراتیک رادیکال شبیه چیست؟

موف: منظور من از دموکراسی رادیک�ال، رادیک�الیزه ش�دن نهاده�ای لی��برال-
دموکراتیک می باشد. بسیاری از م�ردم ب�ه اش�تباه چنی��ن درک کرده ان�د ک�ه
پ��روژه دموکراس��ی رادیک��ال مس��تلزم ط��رد نهاده��ای لی����برال-دموکراتیک 

دموکراسی پارلمانی است. اما این چنین نیست.

 اروپایی:  آن در عوض نیاز به چه چیزی دارد؟

آن نهاده��ای دموکراتی��ک حاض��ر را گس��ترش  و عمیق ت��ر خواه��د ک��رد. ب��دین
خاطر، روش پروژه دموکراسی رادیکال برخلف درکی است ک��ه می گوی��د م��ا
نیاز به انقلب داریم، که ب��رای ایج��اد دموکراس��ی واقع��ی لی��برال دمکراس��ی
بایستی تخریب شود. من چنین قصدی ن��دارم. نهاده��ای لی���برال-دموکراتیک
می توانند رایکالیزه شوند؛ آن ها می توانند دموکراتیک تر گردن��د. ک��ار در می��ان
سیستم به معنی تبدیل نهادهای آن است، آن ها را پاسخگوتر و انتخابی تر
نمودن است- و این ه�دفی اس��ت ک�ه اح�زاب و جنبش�های اجتم�اعی ب�رای

رسیدن به ان، نیاز به همکاری با یکدیگر را دارند.

اروپایی: آیا این نوع پروژه دموکراتیک واقعی است؟ حداقل بسیار سخت
و دشوار است؟ 

موف: اصلح طل��بی رادیک��ال ی��ا پ��روژه سوس��یال دمکراس��ی رادیک��ال چی��زی
است که از طریق نقد مستمر نهادهای لیبرال دمکراسی قابل تص��ور اس�ت؛
اگر ما قبول کنیم که اصول اخلق��ی و سیاس��ی لی��برال دموکراس��ی آزادی و
برابری برای همه است، انگاه نمی توان پرنسیپ رادیک��ال ت��ری ی��افت. پ��روژه
دموکراسی رادیکال شامل  سوق دادن جوامع ما به شکلی واقعی در جهت

اجرای عملی ارمانهایی است که انها اعلم کرده اند.    
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