
  

 
 
 
 

 
 

 و حزب یاجتماع یهادولت، جنبش
  

 (۱۹۷۹پوالنزاس ) کوسیمصاحبه با ن
 یوسفی درضایو حم یاوریسارا  یترجمه

 

 ی چپمجله - 2دیالکتیکی در مجله 1۹۷۹بار پاییز سال : این مصاحبه که نخستین1مقدمه
به چاپ رسید، یکی از آخرین اظهارنظرهای نظری )و تجربی( مهم نیکوس  - کمونیسم اروپایی

پوالنزاس است، و اختالفی را که بین دیدگاه او و دیدگاه متأخر لوئی آلتوسر در مورد ماهیت 
طور هد. هماندخوبی نشان میداری و مسیر استراتژی انقالبی به وجود آمده است بهدولت سرمایه

پوالنزاس در همین مجله به دیگر با مفصل  یوگوکنند دو گفتکنندگان هم اشاره میکه مصاحبه
دو  اینکند. می ترسیمی هفتاد اواسط تا اواخر دهه ازاست که مسیر کار او را  چاپ رسیده

دولت »و « لتی دومسائل جاری در پژوهش مارکسیستی درباره»ترتیب بر پوالنزاس به با وگوگفت
 کند تا برخی ازاند؛ وی در اینجا از فرصت به دست آمده استفاده میمتمرکز شده« و قدرت

خصوص مفهوم دولت )به دولت، قدرت، سوسیالیسمای را که در خصوص اصطالحات مفهومی
و  اروپای غربی که درای «های سیاسیبحران»نیروهای طبقاتی( و دینامیک « یافتگیتراکم»مثابه به

دهد تا وگوهای  باز به پوالنزاس اجازه میگفت دهد.توضیح دید در حال گسترش میجنوبی 

                                                           
i  نگاه کنید بهProblèmes actuels de la recherche marxiste sur “Nicos Poulantzas,  

43-30), 1976( 13 Dialectiques ”état,’l  و همچنینinterview with ” état, le pouvoir, et nous,’L“ 
68-17 (Winter 1977), 51 Dialectiques David Kaisergruber, 
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 3یدولت یانحصار یدارهیسرماپردازان دولت و انتقاداتش را به نظریه تجزیه و تحلیل خود را از فرم
 شرح و بسط دهد. حزب کمونیست فرانسهدر 

مثابه یک نظریه مارکسیسم به»به رد ادعاهای آلتوسر در توجهی را در این متن، پوالنزاس فضای قابل
های فرضهایی مفهومی، تاریخی و استراتژیک برای پیشدهد و چالشاختصاص می 4«متناهی

ی داری، جامعههای او در مورد دولت سرمایهفرضکند؛ پیشخود ایجاد می سابقاساسی استاد 
این زمین مشترک را نشان که مادیت خاص  عملکردهایی و هادستگاهمدنی و همچنین نهادها، 

ی مختصات سیاسی اس در مورد نقاط ضعف نظری آلتوسر به بحثی درباره. تشخیص پوالنزدهدمی
گرایی اقتدارگرا و های نئولیبرالی و دولتی ظهور سیاستبحثی درباره - انجامدکنونی می
 هاخواسته به پاسخ دادن در هاآن مشکالت ودر اروپای شرقی « بحران احزاب کارگری»همچنین، 

محیطی و های فمنیستی، دانشجویی، زیستموج جدید جنبش از کلمتشو اتحادهای میان طبقاتی 
 پرسدیم که ییجاموضوعیت خود را از دست نداده است؛  در اینجا ای. پاسخ نهایی پوالنزاسمنطقه

 در» خودمختار یاجتماع یهاجنبش و یحزب یهاسازمان نیب «ریناپذکاهش یقطع تنش   کی» ایآ
 .است سمیالیسوس به کیدموکرات یگذار یبرا الزم شرط «دیتول یهامحل از دور ییجا

*** 

بار در مورد قدرت و دولت در دوران کنونی با  های قبلی، دودر شمارهدیالکتیک: 
 قدرت، دولت،شما مصاحبه کردیم؛ از آن زمان تاکنون، آخرین کتاب شما، 

بحثی « دیالکتیک»و « ال مانیفستو»ی آلتوسر با به چاپ رسیده و مصاحبه سمیالیسوس
 راه انداخته است. چه موضعی نسبت به این بحث دارید؟به در این مورد 

های مهمی در سرتاسر جهان خواهم قبل از هر چیز بگویم، در حال حاضر بحثمیپوالنزاس: 
که هنوز تأثیری بر فرانسه نگذاشته ( …آلمان وبه دولت وجود دارد )در انگلیس، آمریکا،  راجع

                                                           
ii ی کتاب دولت، قدرت، انقالب نگاه کنید به درباره, esDialectiqu Etat,’Le marxisme en l“Yannick Blanck, 

.8-126no. 23 (Spring 1978).  
 .24/25and  23, nos. Dialectiques )1978(ی کار آلتوسر نگاه کنید به و درباره

https://radicald.net/1399/08/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b1/
https://radicald.net/1399/08/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%84%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a2%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b1/


 

3 

مرهون  طور ویژهبهبیشتر باخبریم، و این را  افتدمی، از آنچه در ایتالیا اتفاق فرانسهدر ما است. 
 یگرایی التینناحیه با هستیم. این به این معناست که این بحث هنوز هم تا حدی« دیالکتیک»

 شود.وجود این، در این بحث مسائل مهمی طرح میمخدوش شده است؛ با 

مین خاطر هی آلتوسر در قالب یک مصاحبه بوده است و به اولیهی کنم که مداخلهالبته، درک می
ی حال، این مداخلهتوانیم انتظار داشته باشیم دقت یک متن نوشتاری را داشته باشد. با ایننمی

 طلبد. ی مواضعی است که مالحظاتی جدی میدهآلتوسر در بردارن

 امالًک ییبازنما کی «یمدن یجامعه» و یدارهیسرما دولت نیب زیتما: آلتوسر نخست موضع. 1
 .بود خواهد یبورژواز از کیدئولوژیا-ییقضا

توان با انتقاد این موضع کامالً توصیفی است؛ هم درست است و هم غلط. در واقع، خیلی ساده می
کرد.  ی اصلی را پاکایدئولوژی بورژوایی صورت مسئله چهارچوب دراز روش طرح این موضوع 

وژیکش را های ضمنی ایدئولو داللت« ی مدنیجامعه»، اصطالح مصاحبهاین  برایبیایید، حداقل 
 ر بگذاریم و روابط اجتماعی تولید و بازتولید را جایگزین آن کنیم. کنا

ام نشان دهم که برخالف مواضع ادعای آلتوسر تا حدی درست است. در آثار اخیرم سعی کرده
عنوان لحظه یا سطحی در نظر گرفت که از روابط خود بهخودیتوان بهی آلتوسر، دولت را نمیاولیه

های دولتی که طبیعت خودمختارش را با وجود شیوهد کامالً متمایز است؛ فعلی تولید و بازتولی
ایدئولوژی »قاالت متأخر خود ی از مکی درطور که آلتوسر همانکند. گوناگون تولید حفظ می

روابط تولید  میتقو، در همین حاال همکند، دولت استدالل می« های ایدئولوژیک دولتو دستگاه
ی امر داری، که ساخته و پرداخته. مخصوصاً دولت سرمایهاست حاضر و نه صرفاً بازتولید آنها،

 حاال رسدبرجسته برخوردار است. برای فهم این نقش دولت که به نظر می ایجابیتیواقعی است، از 
 طوری مورد نظر و بهالهدولت در مق برداشت او ازکند، مسلماً باید از آلتوسر هم به آن اشاره می

صورت رویم: آنچه تنها بهبی مارکسیستی فراتر از مفهوم سنتی دولت در چهارچوب نظریه ترکلی

                                                           
iii توضیح  کتیکدیالی قبلی با من موضع اولیه خود را در این مورد، متمایز از مواضع آلتوسر و بالیبار، در دو مصاحبه

“nd talist State: A Reply to Ralph MilibaThe Capiریویو مراجعه کنید: ام در نیولفتام. همچنین به مقالهداده
February 1976)-I/95 (January New Left Review and Laclau,” 
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سازی( یا از طریق تلقین مشروعیت کند، خواه از طریق اعمال سرکوب )ممنوعسلبی عمل می
جمع سرکوب حاصل بابرابر سازی(. دولت قدر هم که مادی باشد )اختفاء/مبهمهر ایدئولوژیک، 

بیش از هر چیزی مد نظر ، باید ت خاصشو ایدئولوژی نیست. نقش اقتصادی دولت، در همان مادی
ی سیاسی بورژوازی و در نهایت، نقش فرآیندها دهندهعنوان سازمانهمچنین نقش آن بهقرار گیرد، 
 ساز دولت.های قدرت انضباطی و بهنجارو تکنیک

، افتدیم اتفاق آلتوسر من دوست برای اغلب که طورهماندی هم اشتباه است. اما این اظهارنظر تا ح
از یک  5یگرید جهت ای جهت کی در چوب کردن خم باو  کندفکر می های افراطیبه حالتاو 

 طور که مارکس هم آشکارا گفته است،رود. بله، هماندیگر می حالت افراطیبه  یافراطحالت 
داری و های بارز سرمایهدولت از روابط اجتماعی تولید و بازتولید یکی از ویژگی جدایی نسبی

داری است، بلکه تنها پایه و اساس قدرت دولت سرمایهتقسیم کار در آن است. این جدایی نه
 دستگاهعنوان یک این دولت به مادیت خاصپایه و اساس  - اینها همهورای  نه اگر -همچنین 

 ،گیردمیفرض این دولت را در روابط تولید پیش جدایی، که حضور خاص است. این« خاص»
گرایی های مدرن نیز است که، برخالف سنت تقلیلدولت و سیاست ینسب یخودمختارمبنای 

کنم، ای که، تکرار می؛ جداییکار کردیماش برپاییروی ، بعضی از ما 6الملل سومبین اقتصادی
های منفرد دولت در برابر ویژگی فراگیریایدئولوژیک ندارد: -هیچ ربطی به بازنمایی قضایی

، ناجتماعی )تور« شکستگیدرهم»در برابر  ۷گونهی مدنی یا دولت توتالیتر مُولوخی جامعهشده
 .غیره(لفور، کاستوریادیس و 

دهد، به کاری که آلتوسر در حال حاضر انجام میهمان یی، در واقع، با انکار صریح این جدا
 اند: ، نادرستخوشمان بیاید چه نیایدرسیم که چه می ییهاگیرینتیجه

 اشکال با قاًیدق که یکردن یادوار م؛یکن یادوار را یدارهیسرما دولت میتوانینم سو، کی ازالف( 
و  رفاه، دولت گر،مداخله دولت برال،یل اصطالحبه دولت: گرددیم مشخص ییجدا نیا مختلف
اشکال دولتی با  نیب میتوانینم ل،یدال نیهم به درست و گرید یسو از ی.کنون یاقتدارگرا دولت

 اشکال جمله از( …و ینظام یکتاتورید سم،یفاش) دولتاستثنایی  اشکال و «یپارلمان یدموکراس»
 یهینظر به یدولت اشکال تمیز دادن در ییتوانا عدم نیا. میشو قائل یزیتما سمیتاریتوتال واقعی
 .دیانجام سومالملل بین «ی اجتماع سمیفاش» به موسوم
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یافراط ای نیبدتر یورطه به دنیغلت فرو خطر ،مخالف ریمس کردن دنبال با و متناقض شکل بهب( 
 نیا که ییهاآن که یحال در. دارد وجود «یدولت یانحصار یدارهیسرما» یهاهینظر یهاجنبه نیتر

 ییجدا نیا رفتن نیب از شاهد بار نینخست یبرا امروز که هستند یمدع عموما کشندیم شیپ را هینظر
 نو بردن سوال ریز از است، بوده منوال نیا به شهیهم وضع که ادعا نیا طرح با آلتوسر، م،یهست

 .رسدیم نظرخشنود به یی[جدا نیا رفتن نیب از] پدیده نیا محض یبودگ

 را قدرت روابط تیکل ناچار به که هدایت شویم یسمت به بیترت نیا به که ترسمیم نیا از منپ( 
 تا شده پخش جامعه سرتاسر در کیارگان شکل به شودیم فرض که یدولت م،یده لیتقل دولت به
 .شود ایاح سومالملل بین محوردولت دگاهید قیطر نیبد و کند قدرت اعمال جامعه بر

 مورد در یسؤال شود که قادر نخواهیم بودجا ختم میکارمان به آن همه از ترمهم و تینها درت( 
 ضرورتاً  امر نیا: بپرسیم سمیالیسوس چهارچوب در یاسیس یهایآزاد قیتعم و حفظ ضرورت

 نیتضم یبرا( اندافتهی یماهو رییتغ که 8دموکراسی نیابتی ینهادها) یخاص ینهادها وجود مستلزم
 نوع به لزوماً نیبنابرا و یاجتماع روابط و دولت نیب هاییجدا از یبعض به نیا. است هایآزاد نیا

 کی یورطه در باز کهآن یبرا و ،خالصه طوربه. دارد یضمن یاشاره دولت یریناپذزوال از ینیمع
 تیحاکم یمسئله اصل در که - مسئله نیا کردن محدود با میتوانینم م،یفتین چپ سمیبرالینئول

 را یحزب چند نظام کی که «یباز بر حاکم قواعد از یامجموعه» یمسئله به - است قانون
یم انجام آلتوسر رسدیم نظر به که یکار همان یعنی م؛یکن برخورد آن با کنند،یم یدهسازمان

 چهارچوب در و گذار یدوره در قدرت اعمال یجابیا لیتحل ریمس کار، نیا انجام با. دهد
 سنت در لیتحل خط نیا نبود به یدرست به ۹ویباب. میسازیم مسدود را کیدموکرات سمیالیسوس

 .است کرده اشاره یستیمارکس

طور خاص در توانیم بهکه با اولی هم در ارتباط است: در حال حاضر نمی آلتوسر موضع نیدوم. 2
مختص « شدن امر اجتماعیسیاسی»توانیم چیزی در مورد دولت صحبت کنیم؛ نمی« بسط»مورد 
در معرض بزرگ  در حال حاضر همداری معاصر به زبان آوریم، زیرا دولت بورژوایی که سرمایه

 آن همواره در حال بسط یافتن است.« اصول/مفاهیم»شدن است، 

در واقع، اگر  زمان هم درست است و هم غلط.ایم که همیفی طرفباز با یک موضع توص هم اینجا
سیاسی بورژوازی اتخاذ کنیم، موضع درستی خواهد -این موضع را در خصوص ایدئولوژی قضایی
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در اصل و بر اساس قانون، »ام که اشاره کرده یاجتماع طبقات و یاسیس قدرتبود. در کتاب 
توان در قالب ایدئولوژی سیاسی بورژوازی هیچ محدودیتی برای فعالیت و تجاوز دولت به نمی

از هابز گرفته تا جان الک، از خود روسو گرفته  «ی به اصطالح فردی/خصوصی قائل شد.حوزه
 تا هگل، این موضوع مثل روز روشن است. 

 نیست نیا است مهم بازنمایی نیا در آنچه اماکنیم، این بازنمایی تا حدی درست است؛  بیایید فرض
گرایش ی[ یک ]این بازنمایکند. پنهان میرا  ییبورژوا دولتبسط  مورد در یعیطب اصل گونه هر که

طور قع، همانکند که در مادیت این دولت و بازتولید آن حک شده است. در وارا پنهان می تاریخی
رزبندی مام، جدایی بین دولت مدرن و روابط اجتماعی به نوعی که جای دیگری هم تأکید کرده

دهد. های درونی میان امر عمومی/سیاسی و فردی/خصوصی ارجاع نمیاولیه، به محدودیت
گرانه، دولت )اقتصادی، سرکوبیک های ی اجتماعی در دل عملکردها و تکنیکرهیابی پیکفردیت

پیوستگی( این همایدئولوژیک، انضباطی و بهنجارساز( قرار دارد که، در یک حرکت، اتحاد )به
قدامات سر راه ا بر مانع ذاتییک ی فردی/خصوصی سازد. حوزهواحدهای جدا شده را برقرار می

سازد؛ این حوزه مرزهای خود میترسیم ضایی است که دولت آن را از طریق دولت نیست؛ بلکه ف
را  د دولتبرابر عملکر مقاومت درشود و در عین حال، مبنای برچیدن تبدیل می به یک افق قابل

 دهد. شکل می

برای بسط دولت نیست؛ بلکه به این  کنندههای تاریخی تعییناین به معنی عدم وجود محدودیت
ی فردی/خصوصی پایبند نیستند. حالت طبیعی حوزهبه همان ها است که این محدودیتمعنی 

یافتن نیست؛ ی خود در حال بسطکند دولت همواره طبق قاعدهطور که آلتوسر ادعا میبنابراین، آن
 در واقعیت های متنوعیطوری که گویی بحث بر سر ماهیت فراتاریخی دولت بوده که به روشبه

برخالف اقتصاد کینزی یا هر  - عینیت یافته است. این بسط، یک گرایش است و بنابراین نمود و/یا
ی طبقاتی هایی درون  خود دارد که از سوی فرآیند تولید و مبارزهمحدودیت - خیال دیگری وهم و

این  هایمرزبندیتوانیم ببینیم شود. میو همچنین از سوی چهارچوب ساختاری دولت اعمال می
د. چه کسی و چه چیزی به ن، بیشترین اهمیت را دارندهای تاریخی مختلف متناظربسط، که با دوره

گر پس از طرف چه کسی یا چه چیزی بسط یافته است؟ از دولت لیبرال گرفته تا دولت مداخله

                                                           
iv Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, trans. Timothy O’Hagan (London: 
Verso, 1978), 219. 
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 خودگرایی اقتدارگرای عصر خودمان، ، از دولت رفاه گرفته تا همین دولت1۹3۰ی بحران دهه
عمومی/ خصوصی، دولت/روابط اجتماعی و دگرگونی در بسط دولت بین آنها کامالً  اصطالحات

 تغییر یافته است.

معنی حضور از این فرآیند هستیم که به ی جدیدیمرحلهشک در حال حاضر شاهد بنابراین، بی
خدمات نیروی کار )مصرف جمعی،  قدرت مستقیم دولت در مرکز تولید ارزش اضافی و بازتولید

آور کارکردهای دولت، از جمله باز ونقل و غیره( است. گسترش حیرتدرمانی، مسکن، حمل
های آن هستند. شاهد ی علم و دانش، و تمرکز قدرت و دانش تنها نشانهشدن پای آن به حوزه

بندی امر توجه مفصلعیار فضاهای عمومی و خصوصی و همچنین تغییر قابلسازمان تمامتجدید 
ها سازد و یکی از آناقتصادی هستیم )که سؤاالتی را به ذهن متبادر می-و امر اجتماعی سیاسی
های است(. حضور شبکه -ها احزاب/اتحادیه -های مربوطه بندی جدید سازمانی مفصلمسئله

شدن امر اجتماعی انجامد که ]پیترو[ اینگرائو به آن سیاسیبه چیزی می« زندگی روزمره»دولتی در 
 گوید.می

رونوشت جدایی  - های روند فعلی گسترش دولتشرطی است که از محدودیتبهحال، این با این
که در ضمن مرزهای سیاسی شدن امر  - ی اجتماعیبین دولت و روابط اجتماعی در عرصه

رسد در دیدگاه آلتوسر و نظر می هایی که به. محدودیتغافل نشویمدهد، اجتماعی را نشان می
« شمول»ای مثابه گونهشدن را بهرسد سیاسیاند: در مورد اینگرائو، به نظر میاینگرائو رنگ باخته

فهمد. سیاست می-دولت« در سنتز»کامل یا فراگیر، ممکن و حتی مطلوب امر خصوصی/اجتماعی 
باید  -کند شدن امر اجتماعی نقد میسیاسی خاطر فهمش ازرا بهو اینگرائکه  -در مورد آلتوسر هم 

بورژوازی )امر سیاسی( در نظر گرفته و در عین حال، فرض  گفت این موضوع را بخشی از سیاست
بیرون »پرولتاریایی، که کامالً  بار سیاسترا بر وجود امکان یک سیاست دیگر گذاشته است، این

ک المکان ذهنی قرارگرفته است؛ به این موضوع خواهم برگشت. ( و در یاستیسدولت )« از
هایی که بین آلتوسر و اینگرائو وجود دارد، این دو تا حد مشخصی دیدگاه تفاوت رغمیعلنظرم، به

اند؛ این کار باعث شده هر دو نفر، هر یکسانی نسبت به دولت اتخاذ کرده کیتوپوگراف-گراذات
شدن کامل یا فراگیر امر اجتماعی در درون دولت برای اینگرائو یاسیچند از مسیرهایی متفاوت )س

 یانگاریاسیسی یک دیدگاه شدن پرولتاریایی بیرون از دولت در نگاه آلتوسر(، به ورطهو سیاسی
 بیفتند. افتهی تیعموم
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ی طبقاتی، هر جنبش شویم: برخالف باور او، هر مبارزه متمرکزمدتی بر آلتوسر برای بیائید 
ای، فمنیستی، دانشجویی( از آن محیطی، منطقههای زیستهای کارگری، جنبشاجتماعی )اتحادیه

، لزوماً در زمین استراتژیک دولت قرار اش، در ابعاد سیاسیبهتر بگویمحیث که سیاسی است، یا 
سادگی بیرون از دولت قرار گیرد؛ بنابراین، الزاماً هر تواند بهیپرولتاریایی نم . یک سیاستگیردمی

شکلی از اشکال سیاست که در زمین دولت قرار گرفته باشد از نوع بورژوازی است. در واقع، اگر 
در حدی  دقیقاًشدن امر اجتماعی وجود داشته باشد، سیاسیبرای دولت،  بسطهایی برای محدودیت

)این موضوع شوند، دور از دولت از آن سرریز می اجتماعی هایجنبش و طبقاتی مبارزات که است
کند( یا تا هم صدق می های ایدئولوژیکی دولتدستگاهدر مورد  خود گستردهمعنای حتی در 

سیاست تنها بُعد موجودیت اجتماعی  -همه چیز سیاسی نباشد یابند که در آن جایی وسعت می
های اجتماعی الملل سوم یا حتی دادن امتیاز ویژه به جنبشدی بیننها-غلبه بر تثبیت دولتی نیست.

به هر قیمت و دیدن ردپای سیاست و امر « سیاست»مستلزم کاربرد عنوان متعالی «( یمدن یجامعه)»
توان : نمیاند و نه به سیاستنه قابل تقلیل به دولتها و مبارزات سیاسی در تمام امور نیست. قدرت

ها و را به میشل فوکو سپرد! این به این معنا نیست که این قدرت یسمنکته به مارکسیادآوری این 
یا اهمیت سیاسی ندارند؛ همچنین به این معنا هم نیست و خصوص مبارزات در این مورد تاثیرات به

 گذارد. که دولت هیچ تاثیری بر آنها نمی

کنید، ی مد نظر اشاره میدیالکتیک: شما اینجا دارید به موضع آلتوسر در مصاحبه
 دولت قرار داد.« بیرون از»باید حزب کارگر را  جایی که

کند. شدت حمایت میالملل سوم در قبال دولت بهدقیقاً. به گمانم آلتوسر از موضع بین پوالنزاس:
 ینیماشابزار یا  مثابهبهام که این یک دیدگاه ابزارگرایانه است: دولت در جاهای مختلفی نشان داده

ی طبقات حاکم است. ی با خواست و ارادهکاردست در معرضی کلیدی گفته شد!( که )کلمه
یافته در دولت عنوان شیئی جسمیتپذیر است که بهترتیب، یک موجودیت کمیت این قدرت، به

گیری ی توپولوژیک ما را به این نتیجهی مکانیکی به استعارهتجسم یافته است. گذار از استعاره
عدم که ناشی از  هاییشکافبه جز  ،سازد کهپارچه میرساند: دولت یک بلوک یکتقریبی می

 عنوانبهدر آن وجود ندارد. تضادهای داخلی دولت،  شکافیهیچ  ،بوروکراتیک است کارایی
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ی سخت آن صدق نخواهند کرد؛ بلکه حداکثر تنها در مورد تضادهای طبقاتی، در مورد هسته
. این دولت مانند دژ محکمی در مقابل مبارزات کنندصدق می ئولوژیکی دولتهای ایددستگاه

از  گراذاتابزارگرا و در عین حال،  برداشتانقالبی طبقات تحت سلطه قد برافراشته است. یک 
که این بورژوازی آفت شوند و بنابراین، توسط می -« ادغام» -های مردمی نیز یا شامل دولت: توده

آگاهی طبقاتی خودوجوشان برای رسیدن به یا در جست ؛شوندکرده آلوده میعفونی دژ را 
لذا، تصاحب قدرت دولت  مانند.ترتیب، پشت دیوارهای این دژ باقی می)حزب( پاک مانده و بدین

یک جنبش/یورش یا این دژ مستحکم از بیرون از طریق  درمعنای نفوذ تواند به تنها می
طور خالصه، همیشه از طریق یک استراتژی )آنتونیو گرامشی(: بهگیری/محاصره باشد موضع

گرفته و در مقام  تواند کامالً بیرون از دولت قرار. بنابراین، حزب میدوگانه قدرتاز نوع « مستقیم»
و دست به کار تشکیل یک قدرت ثانویه )شورا( شود که خود را  کندعمل  یضددولتیک نیروی 

 نابودی دولت(.)ساخت  جایگزین قدرت اولیه خواهد

ای نسبت در نظر گرفته ام که دولت همچون گونهگرا، من پیشنهاد دادهذات برداشتدر مقابل این 
. خشی از طبقاتیافتگی مادی نسبت نیروها بین طبقات و بعنوان تراکمبهتر، شود، یا به بیان دقیق

ای تقویم  از تضاد طبقاتیدقیقاًپذیر نیست، بلکه یک نسبت است. دولت قدرت یک ذات کیفیت
ی به شود و این موضوع ربطیابد، که تحت شکلی خاص، به تضادهای درونی دولت تبدیل میمی

فرآیند  محور حاصل اینگرایانه یا دولتهای دولتسیاست ندارد. های ایدئولوژیک دولتدستگاه
، باال یا چیزی نیست که پایین کننده است،سازی سیاسی قطعی و تعیینمتضادند؛ آنچه در تصمیم

 جایبهرا  افتد. این موضوعدهد؛ بلکه چیزی است که درون دولت اتفاق میفراتر از دولت رخ می
کنم، تکرار می در نظر گرفت: درون یا بیرون ]دولت[، باید از منظر زمین و فرآیندهای استراتژیک

اند. هرچند این درون زمین دولت قرار گرفتهشان، همواره ی ابعاد سیاسیواسطهمبارزات مردمی، به
ز زمان نشان اداری است، اما ابعاد جدیدی را در این برهه دولت سرمایه دائمیهای یکی از ویژگی

جود دارد دهد. گسترش دولت به تمام ابعاد زندگی روزمره تضادهایی را که در زمین دولت ومی
 مختص دولت معاصر است. انجامد که کامالًتشدید کرده و به بحرانی می

                                                           
v [Les contradictions internes de l’Etat comme contradictions de classe né seront jamais 
de mise pour son noyau dur, mais, à la rigueur, pour les seuls A.I.E.] 
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 دولت قدرت تصاحبدولت قرار دهد.  طور رادیکالی بیرون ازتواند خود را بهبنابراین، حزب نمی
در  دولت دارد، نیزم خود  در روهاین تغییر نسبت جهت در بلندمدت یاستراتژ کی به یبستگ
های خاص کمونیسم جریاناما برخالف آنچه برخی  .کندمی دیتأک آن درونی تضادهای بر کهحالی

عنوان یک ی ساده نیست: دولت بهاند، نباید فراموش کنیم که دولت یک رابطهاروپایی پذیرفته
صورت جایی نسبت نیروها آن را بهتوان به صرف جابهدستگاه، همواره مادیتی خاص دارد که نمی

هد به این معنا نیست که باید با اساسی تغییر داد. اینکه این حزب باید خود را در زمین دولت قرار د
عنوان یک بعد مادی دولت، به را بهپنداری با آن، خود ذاتبرداری دقیق از مدل اجرایی یا همنسخه

 یخودمختار یمسئله قاًیدق جانیا. است درست حالت نیا عکس واقع، دردستگاه، گره بزند؛ 
بندی این سازمان بیرون از و نه تقسیم استمطرح  یمردم یهاتوده و کارگر یطبقه دهیسازمان
 دولت.

حال، تغییر توازن قدرت در درون  دولت و عالوه بر آن، تغییر بنیادین مادیت دولت تنها یکی با این
ی دیگر این فرآیند، در آن واحد، به های گذار دموکراتیک به سوسیالیسم است. جنبهاز جنبه
: شوندمیفضای دموکراسی مستقیم  باعث گسترش که پایین بستگی دارددر های اجتماعی جنبش

بنا کنند که همیشه از دولت  ایمبارزات مردمی یها خود را بر پایهجنبشبرای اینکه  طور خالصه،به
ماندن در زمین دولت، حتی برای اتخاذ محدود  کنند.خود را با دولت حفظ می یفراتر رفته و فاصله

به طرف سوسیال دموکراسی است؛ به دلیل  نابخردانهیک لغزش  منزلهیک استراتژی گسست، به
تواند تنها با تکیه بر مبارزات و نیروها درون دولت می ی مادیت دولت، حتی تغییر نسبتوزن ویژه

 روند.هایی صورت پذیرد که از دولت فراتر میجنبش

اشکال جدیدی از کنترل دولتی  وجود باامروز، اهمیت این موضوع بیش از هر زمان دیگری است. 
ابتکارات  باگیرند. های مردمی اشکال جدیدی به خود میو فرآیندهای اداری معاصر شورش

های های مددکاری اجتماعی، شبکه)شبکه یکنترلی که با گسترش چندین شبکه 1۰گرایینوصنف
اجتماع و در  یهای قضایی( در سرتاسر پیکرهپزشکی و شبکههای روانپلیسی مجاز، شبکه

که بحران مشروعیت  -کنند چهارچوب بحران اقتصادی و بحران دولت رفاه با دولت همکاری می
 -بیانجامد  در اجماعکه به گسستی آنبی را به وجود آورده مربوط به یک گرایشو  گسترده
همان شکل  بهتوانند ها نمیها یا طغیانگیرند. شورشهای مردمی اشکال جدیدی به خود میشورش
ی توانند به شکل یک اعتصاب عمومی یا یک پروژهدرآیند و نمی 1۹3۰ی دهه« یوحشیانه»بحران 
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هم در باالدست و  درها، که هم ی ظهور برسند. اما به این شورشسیاسی سراسری به منصه
در طور که ای بودن زد، همانمُهر حاشیهتوان دیگر نمی اند،تولید جای گرفته دست دستگاهپایین

چندین و چند سال هم به همین نحو بوده است. چند سال اخیر کم و بیش به همین منوال بوده است. 
ی طرف عرصههستند و این اعتراضات را به گستردهیافتگی اعتراضات مردمی پراکنده و ها تراکمآن

های طی، کمیتهمحیای، زیستی، منطقهستینیفمهای دانشجویی، دهند: جنبشسوق مینیز فرهنگ 
اشکال جدید شورش در کارخانه را هم به  قطعاًکه باید  …های شهروندی وای، کمیسیونمحله

 آنها افزود.

 استدالل «یاجتماع یهاجنبش /یطبقات یتضادها» انیم تقابل براساس 11تورن آلن آنچه برخالف
 با یکیارگان صورتبه که چرا ،ستندین جدا یطبقات یتضادها از حتم طوربه هاجنبش نیا کند،یم
 دیبازتول در شهیهم که( یطبقات یدئولوژیا و یاسیس همچنین و یاقتصاد) ماندگار یتضادها نیا

 آنها: دارند یخاص یژگیو آنها ن،یوجود ا با. اندخورده گره دارند، نقش هیسرما یگسترده
. باشند لیتقل قابل یطبقات یتضادها این بهکه آنکنند بیتضادهای طبقاتی را متراکم و منعکس می

 از یامالحظه قابل طوربه ،یتیریخودمد دگاهید کی درون  در خود گنجاندن با هاجنبش نیا
 .روندیم فراتر دموکراسی نیابتی ینهادها

که در  - دموکراسی نیابتینهادهای « نابودی»بندی دو بُعد از یک فرآیند است. بحث مسئله مفصل
شود های مردمی محسوب میولی به هر ترتیب، دستاوردی برای توده اول یدر درجهضمن، اگر نه 

 یحل اولیهراه نفع مبارزات بیرون از دولت یا دموکراسی مستقیم مطرح نیست )اینصرفاً به -
ی دست کشیدن یا حتی کار بسته است(. مسئلهکه آلتوسر هم تا حد زیادی آن را بهلنینیستی است 

)استراتژی  دموکراسی نیابتی)از پایین( در راستای اصالح مختصر  ایپایههای سرکوب این جنبش
 کالسیک سوسیال دموکراسی( هم مطرح نیست.

است که موضع اینگرائو  جانیهماز این فرآیند که باید نسبتاً مجزا از یکدیگر باقی بمانند.  دو جنبه
شدن گرایی، از اتمیزهصنف خطراز  خوبیبهکند. اینگرائو سوی دیگر ایجاد می بعضی مسائل را از

ای که جنبش خودمدیریتی کارگران تخصصی، از چندپارگی-سازی مجدد اجتماعییا خصوصی
فوکو این -گواتاری-جریان دلوزبرای دانیم که ما همچنین میکند، آگاه است. را تهدید می

ه این شکل درآمده شده یا ب تنظیمهای اجتماعی ی ایجابی جنبشچندپارگی در شکل یک نظریه
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به نظر این  -های جداگانه های پراکنده، آزمایشهای خرد منفرد، مقاومتاست: شورش
شود که منجر به حبس این ای مییاستراتژپردازها این تنها راهی است که مانع از اتخاذ نظریه

 مطمئناً شود.میشان «خودمختاری»ها از کردن آن گرایانه و تهیدولت ی سیاستها در شبکهجنبش
گرایی و باقی بمانند این است که از طریق نوصنفها بهترین راه برای اینکه این جنبش

تازه بیابند، مثل همان چیزی که امروز وجود  یی دولت نیرویشدهپروری عمودی و نهادینهنوحامی
ای از م ذرهتوانیدر حال حاضر، میگیری دولت برای سرکوب ادغام شده است: دارد و در آسان

کند خطر بسیار واقعی توصیه میکه اینگرائو برای دفع این ابزاری جا بیابیم. این نیروی تازه را در همه
ی هرچند ممکن است متفکران فرانسوی و آلمانی با گرایش به تعمیم بیش از حد عجوالنه؟ یستچ

 اغراقشان باقی مانده است در مورد این خطر و فاشیسم که هنوز هم در کشورهای سمردپای نازی
بندی اصطالح، مفصلموضوعی که مطرح است، به .کنند )مثل کاری که هابرماس انجام داده(

در  شانالحاق-یسازمهیضمهای اجتماعی است با فرآیندهای دگرگونی دولت از طریق جنبش
« سنتز عمومی» ،«ی تمامیتلحظه»مثابه وکراتیک. در اینجا دولت بهدرون  نهادهای یک دولت دم

دهد )دولت به مثابه شود؛ برداشتی که هرچند با آنچه اینگرائو به آلتوسر نسبت میدر نظر گرفته می
گرایانه را نسبت به دولت شیء( تفاوت بنیادی دارد، با وجود این تا حد مشخصی همان دیدگاه ذات

 دهد.مثابه موضوع عقالنیت اجتماعی( نشان میائو، دولت به)در مورد اینگر

هم صدق  یشیاتر یهاستیمارکسی سیاسی در هر صورت، این برداشت اینگرائو در مورد تجربه
اند هر ی از بلشویسم و سوسیال دموکراسی بوده و سعی کردهکسانی یفاصلهکند؛ آنها خواهان می

های اجتماعی بط کنند، اما این کار را با ادغام دومی )جنبشی این فرآیند را به هم مرتدو جنبه
اند. این تجارب نشان ( انجام دادهدموکراسی نیابتیدموکراسی مستقیم( درون اولی )نهادهای 

شدن  یکیبا ادغام خود و ها در نهایت دلیل مادیت خاص دستگاه دولت، این جنبش دهد که بهمی
 تنشسؤال من این است که چه حدی از  شوند.می حلهای دولت در شبکهآن، با مدار اداری 

در نظر گرفت و آیا این تنش بخش  خطرعنوان یک بین این دو بعد را باید به ریناپذکاهش
 ناپذیری از دینامیک گذار به سوسیال دموکراسی است یا نه. جدایی

حرانی را که ها و بجنبش این حزب درامروز ی نقش دیالکتیک: این موضوع مسئله
 کشد.گذرانند پیش میاحزاب کمونیستی در غرب از سر می
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خصوص دقیقاً. بگذارید اول از سؤال دوم شروع کنم؛ برعکس آنچه امروز برخی )بهپوالنزاس: 
رسد نظر میشود: بهمربوط نمی« شکل  حزب»گمان من بحث اصالً به بحران گویند، بهبالیبار( می

، رفتن «شکل دولت»ی صحبت درباره بحران اندازهدرست به« شکل حزب»صحبت در مورد بحران 
حزب سیاسی مطرح است، با توجه « سیستم»طرف، موضوع بحران عمومی راهه باشد. از یکبه بی

های اقتصادی جدید، بحران کنونی دولت و شکل جدید اقتدارگرایی دولتی؛ بحرانی که به واقعیت
ی در غرب را هم گرفته است. از طرف دیگر، موضوع بحران تا حدی گریبان احزاب کمونیست

 داری پیشرفته است.در کشورهای سرمایه ایاحزاب کارگری توده ای است که مختصویژه

فرآیندهای ایدئولوژیک معاصر  بهبرای درک بُعد نخست این مسئله باید بیشترین اهمیت را 
عنوان رضایت را به دهیآشکار و سازمانکنم، نباید سرکوب یا خشونت می تصریحاختصاص داد. 

 12پذیر در اختیار دولت در نظر بگیریم؛ شبیه آنچه در شمایل قنطروسطرفین یک قدرت کمیت
را برای « صفر-قدرت مجموع»ی گرایانهذات-گرایانهبینیم. مرتبط با این موضوع برداشت تجربهمی

ه در آن سطح کاهش میزان مشروعیت بریم؛ این مفهوم از همان نوعی است ککار میدولت به
صورت خودکار با افزایش نسبی معکوسی در سرکوب همراه است و برعکس. در واقع، افزایش به

تری از مشروعیت همراه بندی تشدیدیافتهکننده از سوی دولت لزوماً با فرمولخشونت سرکوب
هایش در حال رخ دادن است. این دقیقاً همان چیزی است که در واکنش دولت نسبت به بحران

 است. 

ی دولت معاصر تأکید کنم که تشدید خشونت توانم بر اشکال جدید سرکوبگرانهدر اینجا میمن 
ها، ثبت عمومی الکترونیک توجه آزادی)محدودسازی قابلآورد همراه میرا بهدولتی آشکار 
نیروی پلیس در اجتماع های قضایی و گرفتن از قانون، استقرار مجدد دستگاه لهاطالعات، فاص

تجدید شود. اما این با و غیره(، و نه صرفاً تشدید آنچه خشونت نمادین نامیده می ذات خودهم
آن را  1۹68ایدئولوژی جناح راست همراه بوده است که افزایش مبارزات پس از  واقعی ساختار

 یفرهنگ یکپارچگیداری برای آور سرمایههای حیرتشدت به چالش کشانده و بار دیگر ظرفیتبه
را در نظر  1۹68ی کاملی از مضامین از ماه مه سال احیای مجموعه برای مثالکند )می اثباترا 

در حال  دقیق نیست زیرا چندانهای بحران ی بحث در مورد ایدئولوژیبگیرید(. به نظرم ادامه
 معنای واقعی کلمه هستیم. حاضر شاهد بازسازی ایدئولوژی حاکم به
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تر همراه شده اغلب متنوع و قدیمی های ایدئولوژیک تازگی این بازسازی با اجماع متضاد جریانبه
  است:

گرایی آمیز در قبال مارکسیسم و عقالنیتو معموالً اهانت گریزعقالنیتی فلسفه [اتخاذ]الف( 
صرفاً  13گراییگریزی و روی آوردن مجدد به معنویتان روشنگری. همین حاال هم عقالنیتدور

تری ی قدیمیتأثیرات ایدئولوژیک این بحران نیستند بلکه آن را پوشش داده و مسیر ظهور گونه
ی اجتماعی است: دنبال نفوذ در کل پیکرهبه سازند که این بار گرایی را هموار میاز عقالنیت

ی عمومی ن و ارادهعقالنیت ابزارگرایانه و منطق تکنوکراتیک متخصصان که تقریباً در مقابل قانو
 گیرد؛قرار می

آزادسازی فرد از موانع دولت نمود  پوششستیزی تحت لب گفتمان دولتاکه در ق نئولیبرالیسمب( 
کنند معرفی می« ری آنارشیستیداسرمایه»یابد. با اینکه طرفداران نئولیبرالیسم اغلب خود را پیرو می

ی گونه فهمید که آنها بازگشت واقعی و ناممکن به رقابت وحشیانهاین موضوع را نباید این
کند. ارگانیک در بازتولید سرمایه ایفا می یکنند: دولت همچنان نقشداری را توصیه میسرمایه
دولت رفاه )بحران دولت « یکارکردهای اجتماع»نشینی ها، در واقع، عقبی نئولیبرالتوصیه

حد زیادی در حال انجام است و پیروزی بسیار مهمی برای  تا همین حاال هم کینزی( است که
 شد؛های مردم محسوب میتوده

به معنی گفتمان جدید در مورد نظم و قانون، امنیت شهروندان و محدودسازی  اقتدارگراییت( 
 جانبه رجوع کنید(.)به کمیسیون سه غیرهو  های دموکراتیکالزامی سوءاستفاده از آزادی

مربوط است  ییهاها و کانالتوجهی در دستگاهگفتمان حاکم به تغییرات قابل یمحتوااین بازسازی 
توان گفت چنین تغییراتی را القا نموده و موجب سازند؛ حتی میکه آن را روشن ساخته و منتشر می

شود. این نقش ایدئولوژیکی اصلی از مدرسه، دانشگاه و انتشارات دور شده و شان میپایدار شدن
کته را هم اضافه کنم که است )به اثر اخیر رژی دبره رجوع کنید(. باید این نرفته  هارسانهبه سمت 
بخشی تری در فرآیندهای مشروعیتجایی گستردهجایی، در درون  مدارهای دولت، به جابهاین جابه

های صحبت ممتازی هستند. گره خورده است که طرف -از احزاب سیاسی به مدیریت دولتی  -
ها ی کنترل آنفزاینده ها با اشکال چندگانه وبنیاد چیزهاست: گسترش مجدد رسانه احتماالً  نیا



 

15 

سازی شده ای پیادهمنطق و نظم نمادینی که در گفتمان رسانه توسط مدیریت دولتی همراه است؛
 کند. طور معکوس بازتولید میمنطق کنونی مدیریت ]دولتی[ را به

احزاب سیاسی است که تا امروز نقش مهمی را ایفا کرده است.  افولو  بحرانیک ها منشأ تمام این
پارلمان را نیز  و -سازی حضور ندارند های مؤثر تصمیماگرچه احزاب همچون گذشته در جایگاه

عنوان همچنان به آنها -مستحکم کنند اجرایی  بطن شعب اند تا جایگاه خود را در پیشتر رها کرده
ها مخاطبان نمایندگان منافع طبقاتی در برابر مدیریت دولتی که آنهای سیاسی و دهندهسازمان
های ایدئولوژیک طراز اولی . عالوه بر این، آنها دستگاهکننده دارندشان هستند نقشی تعیینارجح

ی عمومی بنا نهاده شده و با تقویت نهادهای هستند که با تشریح و انتقال گفتمانی که بر مبنای اراده
 اند.به این جایگاه دست یافته - 14حکومت قانونیا در یک کالم،  - یابتیدموکراسی ن

ی مسائل سیاسی طبقات حاکم و دهندهعنوان عامل اصلی سازمان، دولت خود را بهدر حال حاضر
عنوان جایگاه اصلی های مردمی مطرح کرده است: خود را بهساز تودهعامل ممتاز یکپارچه

ای به غیر از های اجتماعی حرفهبرای انجام این کار به سمت گروه سازی تثبیت کرده وتصمیم
خصوص در چندین کمیسیون شده که بهگرایی نهادینهاحزاب دست دراز کرده است )نوصنف

در چشم طبقات و « احزاب در قدرت» یندگینما بحرانیابد(. این موضوع جانبه نمود میسه
شان را برعهده دارند، به همراه داشته است. به موازات این مسئله، نقش هایی که نمایندگیگروه

طرف دولت سوق یافته است. با این روش، گفتمان تکنوکراتیک بخشی هم بهمشروعیت
یابد؛ همین موضوع در مورد ی ممتازی برای ترویج خود میعنوان عرصهاقتدارگرایانه دولت را به

ای برای بازیگران قواعد ساده ،طرفبی یکند )دولت خودکامهگفتمان نئولیبرال هم صدق می
گردد. این بخشی دولت برمیمشروعیت-که به شکل سنتی خودگفتمانی  ،کند(اجتماعی وضع می

سازی و فشرده گذارد:ی خود بر گفتمان ایدئولوژیک حاکم هم تأثیر مینقش دولت به نوبه
زبان  15گویی ی عامه در مورد رضایت که با مغلقسازی این گفتمان، اظهار عقیدهدستیک

 متخصصان در هم آمیخته است.

 هاینوبتکه با  احزابی ،شودمی احزاب در قدرت متوجهی اول این بحران سیستم حزبی در درجه
از این بحران، اما ال دموکرات. یابند، از جمله چندین حزب سوسیدر حکومت حضور می منظم
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به  مستقل از اینکه - که آنجاشود، تا متوجه احزاب کمونیستی در غرب نیز می ،هابعضی جنبه
 .زمین دولت حاضر هستندهمچنان در –حکومتی متعلق هستند یا نه یحوزه

، چیزی اندگرفتههای خود قرار ای نیز تحت تأثیر بحران، احزاب کارگری تودهترطور کلیاما به
 ها(.طلبی، در میان سایر بحرانشود )بحران نزاعمتوجه احزاب کمونیستی می ی نخستکه در وهله

های مشخصی از استراتژیک این احزاب و جنبه - های مشخص سیاسیبعضی از گرایش
 هانیا یهمه یورا بنیادی لیدال اما ،شان قطعاً در ایجاد این بحران مؤثر استبروکراتیک شدن

باره تمایل داشتند مبهم و تاریکش کنند. چیزی که مباحثات در فرانسه در این: اندیاجتماع دالیلی
کلمه،  معنای دقیق بهعنوان احزاب کارگری، در واقع، این احزاب تا حد زیادی نه تنها به

درون   یتضادهابلکه حول  (ها فقط میان کارگران نفوذ داشتنددهی شده بودند )حتی اگر آنسازمان
بودند.  متمرکز شده - شرکت(-اتحادیه، دولت-ی حزبها)دوگانه خود دستگاه تولید، کارخانه

شوند در حال حاضر در ی کارگر مربوط میای که ضرورتاً به خود طبقههای اجتماعیاما جنبش
مبارزات )فمنیستی، ها و عالوه، این جنبشهای تولید در حال رخ دادن هستند. بهمکانی دور از سایت

 ماهیت بین طبقاتی دارند.همین حاال هم بیشتر محیطی( ای، زیستدانشجویی، منطقه

که احزاب کارگری نیاز دارند دهد رخ میتمامی این موارد سرمنشاء بحرانی هستند که همان زمانی 
ا کنند. های اجتماعی ایفی جنبشدولت و توسعه نوهای دردگرگونیبندی نقش جدیدی در مفصل

 تنهاکه )های سیاسی سازماندر برابر ، «خودمختاری جامعه»در واقع، برخالف برداشت خاصی از 
گرایی و تجدید نیرو در مقابل خطرات صنف رسد کهنظر میدولت باشند(، بدیهی به متوجهباید 

ها به سختی ممکن بر مبنای این جنبش 16ادیستیژپو-یک اتحاد فاشیستی ی)حتی اگر ظهور گسترده
)که در پرتغال رخ دادند(،  ی فرایندهای شدید میان این دو جنبههمچنین مناقشهو به نظر برسد(، 

 .باشند ریدرگهای جدید اجتماعی در جنبش فعاالنهاین احزاب نیاز دارند به شکلی 

 بهها آن در نگرش، احزاب نیا در جهتوقابل یدگرگونیک توان از طریق اینکه این کار را تنها می
در  اند، مخصوصاًشده ،اگر نخواهیم بگوییم بدنام، های اجتماعی )که تا به حال فقط تحقیرجنبش

و  هااتحادیهها با روابط آندر ، شاندهی داخلیسازماندر مورد حزب کمونیست فرانسه(، 
 شدن ریدرگواقعی دانستن این است که ی . اما مسئلهواضح است ،های توده انجام داددهیسازمان

ترین یافتهدر اینجا نیز، موضع اینگرائو، یکی ازبسط باید باشد. یشکلحزب در این زمینه به چه 
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، موضع او عبارت است از دیدن حزب خالصه طوربهمواضع در این زمینه، دارای مشکل است: 
یافته ، به این معنا که یک حزب تغییر شکلجدید جتماعیمبارزات ا« فراگیرشدن یلحظه»مثابه به

ارچوب هها سمت و سو دهد، حتی آنها را در چکند، به آن« سنتز»ها را باید موفق شود این جنبش
. این همان موضعی است که اینگرائو محور اصلی آن باشدخود که طوری بهقرار دهد  منظومهیک 

 های اجتماعی اتخاذ کرده است.و جنبش ی بین دولت دموکراتیکدر خصوص رابطه

ی باید، تواند، یا حتاند از: تا چه حدی میشوند، عبارتهایی که به خود حزب مربوط میپرسش
« عنان»، بیفتد یستیپوپولی تبدیل شدن به یک حزب ورطه بهخود را متحول سازد تا بدون آنکه 

 های اجتماعی مربوطهای دیگر به جنبشهای اجتماعی را در دست بگیرد؟ اما پرسشجنبش
 که ها در قالب یک حزب، هر قدر همآن« ادغام»شوند: به هیچ وجه مشخص نیست که می

ند. از یافته باشد، باعث نخواهد شد که ویژگی مختص خود را از دست بدهدموکراتیک و تحول
یدا کنند؟( پاند )اصالً باید خاصی پیدا نکرده یسازمان اشکالها )هنوز؟( یی که این جنبشجاآن

ین ترتیب، های مردمی باشد: به ای جدیدی بین احزاب و سازمانتواند رابطهشان با حزب مینسبت
 وجوده آیا ک مطرح کردشود. اینجا باید این سؤال را ها در حزب حتی بیشتر هم میخطر انحالل آن

ر های اجتماعی شرطی ضروری برای گذاناپذیر بین احزاب کارگری و جنبشکاهش تنش نوعی
 به سوسیالیسم است یا نه.

 

 

 ی فارسیهای ترجمهیادداشت
 
منتشر شده است.  Viewpointی در مجله ۲۰1۷ای است که در دسامبر ی انگلیسیی حاضر بر اساس ترجمهترجمه 1

/nicos-interview-party-movements-social-state/2017/12/18https://viewpointmag.com-لینک: 

1979-poulantzas 
2 Dialectiques 
3 state monopoly capitalism 

، دموکراسی رادیکالی حمیدرضا یوسفی، ، ترجمه«مثابه یک نظریه متناهیمارکسیسم به»حبه با لویی آلتوسر. مصا 4
 c3https://radicald.net/gf، دریافت از 1۴/۰۸/1۳۹۹

، مخالف جهت در کردن خم بارا  شده خم جهت کی درکه  یچوببا آن  که است ینّجار در یکیتکن چوب کردن   خم هنر 5
 نیا با کرده استفاده یاستعار شکل به کیتکن نیا از انشعاب انیجر در یحزب مجادالت از یبرخ در نیلنکنند. می صاف

 نیا به را چوب شدم مجبور من آن کردن راست یبرا ؛بودند کرده خم گرید طرف به را چوب هاستیاکونوم: که مضمون
                                                           

vi 1977( به کنید نگاه نمونه برای(Rome: Editori Riuniti,  Masse e potere Pietro Ingrao,روپیت همچنین، ؛ 
 .Rome: Editori Riuniti,  Crisi e terza via)1978( در( Romano Ledda) لدا رومانو با گفتگو در اینگرائو

                                                           

https://viewpointmag.com/2017/12/18/state-social-movements-party-interview-nicos-poulantzas-1979
https://viewpointmag.com/2017/12/18/state-social-movements-party-interview-nicos-poulantzas-1979
https://viewpointmag.com/2017/12/18/state-social-movements-party-interview-nicos-poulantzas-1979
https://radicald.net/gf3c
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 ای بوده نیلن یخطا ایآ آن سخت و سفت یسازمانده و یحزب کار کردن دایپ یافراط یهیسو نیا که نیا سر بر. کنم خم طرف
 روش نیا مدافعان از و دهدیم یدیکل نقش استعاره نیا به «حزب ساختن» خود کتاب در فیکل یتون. هست ییهابحث نه

 چوب شما شود، دیتاک لیقب نیا و یتئور سازمان، بر است الزم که ییجا. بود چوب کردن خم حال در نیلن اندیمدع که است
 چوب شما د،یبگذار هاتوده یخودخودبه مبارزات تیاهم یرو را دیتاک باشد الزم یوقت. دیکنیم خم یختگیخودانگ ضد بر را
 .بود فتادهین اتفاق یایعمل اشتباه چیه و بود کار نیهم مشغول نیلن که شودیم گفته. دیگردانیبرم گرید جهت در را
 جهان ستیکمونانقالبی  احزاب ای متشکل ازهیاتحادکمونیستی، همچنین موسوم به کمینترن،  ونالیانترناسالملل سوم یا بین 6

 کرد. جادیا یکارگر جنبش خیتار در یچرخش و تحول نقطهبود که  1۹۴۳ تا 1۹1۹های طی سال
 از ینوع عنوانبه انیالو کتاب و هیتثن کتاب در مولوخ داستاناست. ( ملک) پادشاه یمعنا به یعبرای از ریشه مولوخ ۷

 که بود میاورشل خارج در یامنطقه( استشده گرفته آن از زین جهنم واژه که) جهنا قیعت عهد در. استشده ذکر یپرستبت
 نیا قیعت عهد در خدا رو نیا از. شدندیم یقربان در آتش سوزانده و مولوخ رینظ یکنعان انیخدا ریسا و بعل یبرا کودکان
 .زندیم مثال جهنم آتش و یدیپل از یسمبل عنوان به را منطقه

8 representative democracy 
9 Bobbio 
10 néo-corporatist 
11 Alain Touraine 

 ی است نیمی انسان و نیمی اسب.قنطروس یا سانتور در اساطیر یونان موجود 1۲
13 neo-spiritualism  
14 Rechtstaat 
15 hermeticism 

 و آمد وجودبه فرانسه در 1۹۵۳ سال در که است یکالیسند و یاسیس جنبش گرفته، پوژاد ریپ از را خود نام که سمیپوژاد 16
 قرار بزرگ یهافروشگاه گسترش خطر در که بود یسنت کاسبان و ورانشهیپ مدافع جنبش نیا. رفت نیب از 1۹۵۸ سال در

 یاسیس لحاظ از سمیپوژاد. بود داشت، وجود چهارم یجمهور در که یشکل به یپارلمان مبارزه ضد یاسیس لحاظ از. داشتند
 .شودیم اطالق متوسط طبقات یارتجاع یستیپوپول یهاانیجر به
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