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شد،  برگزار« قدرت و تقابل در جوامع پساانقالبی»، در کنفرانسی که در شهر ونیز با موضوع ۱۹۷۷در نوامبر 

 الی بعد، روزنامهسال ای در مورد دولت ندارد. در ماه مارس لویی آلتوسر مدعی شد مارکس هیچ نظریه

که پس از کنفرانس ونیز مسکوت مانده بود بسط دهد و را به آلتوسر پیشنهاد داد این اظهارنظرش  فستویمان

مباحثی که در نشریه خصوص به ،که در حزب چپ ایتالیا درگرفته بود را بحثیبه طور ویژه برای این کار 

های اخیر بیاجو دا مصاحبه با جیلیانو آماتو و پیترو اینگرائو و نوشتههمچنین و  ،موندوپراریا طرح شده بود

 ی ریناسکیتا مد نظر قرار دهد.در مجلهرا جیووانی 

های انقالبی در ی دولت در تجربهبرای این منظور دو مجموعه سؤال از آلتوسر پرسیده شد. گروه اول به مسئله

ص بحث ایتالیا و دقیقاً بحث نظری در حوزه سیاسی را در طور مشخشد؛ گروه دوم بهمربوط میوقوع حال 

حزب در مقام دولت »در مورد تزی که در آن لزوماً  را . از این فیلسوف فرانسوی خواستیم نظرشگرفتیبرم

در معرض تعارضات  و آیدمیروابطی که در این حالت بین دولت و حزب به وجود در مورد و  «گیردمی قرار

ی ما در حال حاضر و بیش از هرچیز دغدغهشرح دهد. ، گیردمیشان قرار یمختلف مبارزات اجتماعی و اشکال

ی به لحاظ  و مسئله -مندرج در آن« نقد سیاست»و  -در دوران گذار این است که دیکتاتوری پرولتاریا

 یطبقه رییپس از تغ یکه، حت یاجامعه ایآ. ی انحالل دولت را مورد بازاندیشی قرار دهیمنشدهتاریخی حل

قواعد »بدون  -تواندیو انقالب مداوم ساخته است، م« عدم توازن»حاکم، خود را به قول مائو  ملزم به اصل 
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ادامه دهد؟  اتشیهمچنان به ح -برود انیو از م ردیشکل بگ زیست یکه در لحظه یقانون ایو هنجارها  «یباز

 یکو در واقع دیالکت کند یندگیرا نما« چپ»و نه « راست»، نه «مرکز»شود نه  قموف نکهیا یآنهم به بها

که در هر  ایی اجتماعیدولت در قالب مصالحهو  در این صورت قانونآیا  ؟را پنهان کند یواقع یاجتماع

گونه باشد، دولت چه زمانی و چگونه شود؟ اما اگر اینکند، ظاهر نمیمی مداخلهدر فاز گذار، از جمله فازی، 

سیاسی  میانجیگرینیازمند یک « تولیدکنندگان»شود؟ چه دلیلی دارد فکر کنیم در کمونیسم سرنگون می

 عمومی نیستند؟

ر این ه دهایش درگرفت کای در مورد جوابآلتوسر پاسخ به این مجموعه سؤاالت را آغاز کرد و مناظره

 .است شدهطور کامل گنجاندهمجلد به

ست. من اداده نای در مورد دولت ارائه : در کنفرانس ونیز مدعی شدید مارکس هیچ نظریهروزانا روزاندا

بت به د که نسای در مورد دولت مدرن وجود دارهای پراکندهحال، تحلیل؛ با این کنمطور فکر میهمینهم 

ث به این بح؟ دولت سوسیالیستی باید چه نباشد ی عکس:، نوعی نظریهستندتر هنظرات لنین مشروح

زبی از دل ح حیاتشود. آیا این گذار به کمونیسم مربوط می فازسیاسی در حیات های سوسیالیستی و دولت

 در؟ یا باشدی یک دیالکتیک درونی واسطهبه اگر این تبدیل حتیشود، به دولت تبدیل میگذرد که می

دیگر، آیا عبارت به صورت سیاسی بیان کرد؟تضادها همچنان وجود داشته باشند، آیا باید آنها را به کهیصورت

 بدون قواعد بازی به حیاتش ادامه دهد؟ تواندمی است )مائو( دارای تضادای که جامعه

ملی از ی کا هاند که شامل مجموعشدهای بیان گونهاید بهسواالتی که از من پرسیده :لویی آلتوسر

 سیاستچنین همی مدنی، ناپدید شدن دولت و ی مارکسیستی، دولت و جامعهها در مورد نظریهفرضپیش

 .است

هم « عمومیت»که با مضمون  ،«کل»، با مفهوم complessivo»۱»ی که من با واژه تصادفی نیست .۱

توانید به این موضوع پی ببرید که می هانشانهنیست مشکل دارم. به نظرم از پس برخی  ارتباطبی

شود در نامیده می« گرایش»صرفاً یک  واقع درکه  را فرآیندی یتی مارکسیستی قادر است کلنظریه

 .است یدارهیسرما جامعه شیگرا یک سمیکمون که چرابرگیرد؛ 
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داری و : به تحلیل شیوه تولید سرمایه، محدود استاست« متناهی»ی مارکسیستی معتقدم نظریه

داری و جایگزینی آن با است که احتمال گذار به برانداختن سرمایه شده محدودگرایش متضاد آن 

داری ظاهر شده ی سرمایهطور ضمنی در جامعهکند که پیش از این بهرا مطرح می« چیز دیگری»

که تمام تاریخ  است یخیتار یفلسفه مقابل ینقطه کامالً یستیمارکس یهینظربه باور من،  است.

به نحوی ، کند: کمونیسم تعریفرا « یانپا»و بنابراین قادر است « گیرددر برمی»را  بشریت آینده

و  آوردکه خود مارکس گاهی در مقابلش سر فرود میرا ی تاریخ ی فلسفه. )اگر وسوسهایجابی

ی نظریه بگذاریم(ی استالین مستولی شده است کنار الملل دوم و دورهطور کامل بر بینبه

چه آن .انهداراستثمار سرمایه فاز است: شده محدود همین فازو به  محاط کنونی فاز درونمارکسیستی 

گرایش به است،  موجودگرایش  یمنفو  2قطعه قطعهتواند بگوید بسط و گسترش در مورد آینده می

است. درک این  مشاهده قابلداری ی سرمایههای جامعهی کاملی از پدیدهکمونیسم، که در مجموعه

در نظر  یفعلی مطلب که این گذار )دیکتاتوری پرولتاریا( و انهدام نهایی دولت بر مبنای جامعه

هایی سروکار داریم که از گرایش شود یک امر کامالً ضروری است. در اینجا تنها با نشانهگرفته می

د مارکس با آن مقابله شده و ممکن است اند که مثل هر گرایش دیگری نزاستنتاج شده موجود

توان این واقعیت را اما نمی ی واقعیت بپوشانند.مگر آنکه مبارزات سیاسی به آن جامه ،محقق نشود

، کنندظهور میاحتمالی  اشکالتنها در خالل مبارزه است که بینی کرد: آن پیشایجابی در شکل 

 شوند.و به واقعیت تبدیل می شوندمی کشف

 ی لنین وارنظرهاای که در برخی از اظهخودمان را از شر ایدهکامالً ضروری است که به اعتقاد من 

 ینظریه ی مارکسیستی،بر اساس آن نظریه ای کهایده؛ خالص کنیم گرامشی وجود دارد همچنین

 نیا هبو  کندی تاریخ فلسفهیک جایگزین  خود را طور انضمامیبهتواند ی است که می«کامل»

شان را حلراه وکه شرایط به شکلی ، قرار ندارند« در دستور کار»مسائلی که به قادر است  ،بیترت

ی همین است و بر پایه متناهی یی مارکسیستی، یک نظریه. نظریه، فکر کندکندبینی پیش

 شود.مان ممکن میطرح تمام مسائل عمده است که محدودیت آگاهانه
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ی هجامع بیدر تحلیل و ارزیاحتی  ،ی مارکسیستیهم اضافه کنیم که نظریهباید این حقیقت را 

 دهیزمانساداری و جنبش کارگری، تقریباً هیچ حرفی از دولت، ایدئولوژی، سیاست یا سرمایه

های است که بدون شک گواهی بر محدودیت« ی کورینقطه»زند. این ی طبقاتی نمیمبارزه

 سیاست ز دولت،اد؛ با این حال انگار بازنمایی بورژوایی ها روبرو شآنبا است که مارکس  اینظری

کند. چه ر میاست که آنها را در یک شکل صرفاً منفی/سلبی تکرا و... مارکس را چنان فلج کرده

که گرایش  جاستدر آنی ممنوعه، نتیجه یکی است. اهمیت این موضوع چه منطقه ،ی کورنقطه

ز وجود ا)یا ناآگاه  بسته دستیا مسائل « مناطق»چیز مرتبط با این  هردر  نسبت به کمونیسم خود را

  .یابدمی( خود

ین برژوایی شود. به نظرم گرامشی با پذیرش تمایز قدیمی بومربوط می« سیاست»فرض دوم به پیش .2

آن را  نظرات مارکس،در ی کور این نقطهکردن شفاف  به جایی مدنی، ی سیاسی و جامعهجامعه

 یخصوصهای )سازماندهد میی مدنی جامعه مفهوم ی دیگری بهامعن هرچند؛ کندمیمبهم 

ر د ،منباور به  (.شوندمیمشخص « ی سیاسیجامعه» که با« حوزه دولت»بیرون از  و لذا هژمونیک

مگانی ت/همومیع» ی سیاسی، دولت و کارکردجامعهمیان مفاهیم پروبلماتیک مباحث ایتالیا پیوندی 

 و کردار()وجود دارد و این نوع مفهوم یا به ایدئولوژی «( خصوصی»)در مقابل مفهوم « بودن

 تینها درکه انجامد میدولتی « شمول بودنجهان»ایدئالیسم  به های بورژوایی از سیاست و یابرداشت

 ا( رهشده رهبریو سرکوب )رهبران/ کار میتقساز استثمار، « عمومی»یا « جهانی»بشریت را در سطح 

از  واش، ، حداقل در آثار دوران جوانیها در نظر داشتمدت مارکسچیزی که ؛ خواهد ساخت

 .بودفویرباخ به ارث برده 

ی طبقاتی )بورژوازی و پرولتاریا( از این لحظه به بعد بیش از هر چیز دیگری این حقیقت که مبارزه

وجه به این معنی نیست که سیاست را باید در رابطه با دولت تعریف  یچه شود، بهبه دولت مربوط می

معرفی کرد، باید « اقتصاد سیاسی نقد»عنوان را به هیسرماطور که مارکس آگاهانه کتاب همان کرد.

ایدئولوژیک و  توسط برداشتکه  نحویبه « نقد سیاست» یک است: ی انجام ندادهکار چهببینیم او 

و « ی سیاسیجامعه»میان  یتفاوتاز نظرگاه بورژوازی است که شود. کردار بورژوایی تحمیل می
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ی طبقاتی مبارزه و یدئولوژیا؛ منظورم این است که این تمایز است که وجود دارد« ی مدنیجامعه»

عنوان دولت به هاست ک بورژوایی نظرگاهتوان گفت، از همین . میبخشدقوام میبورژوایی را 

، معنای هگلی آنبه شود )خواه نمایش داده میی مدنی متمایز از بقیه، متمایز از جامعه« ایحوزه»

این در حالی  ؛ی مدنی استخارج از جامعهای که حوزه( بردکار میبهگرامشی که ی یمعناخواه به 

های اش بلکه با دستگاهکنندهسرکوبهای دستگاهو  انونق ،تنها با پولاست که دولت نه

. )پس از یک تأمل طوالنی، است کرده نفوذ یمدن جامعهدرونِ  به قاًیعم ش هموارهاایدئولوژیک

های ایدئولوژیک دولت را ی گرامشی، مفهوم دستگاهتحلیل موشکافانه باوجودتوانم، معتقدم می

شود که از طریق اشکالی اعمال می این موضوع را کامالً شفاف سازم که هژمونیتا حفظ کنم 

، به اشکال اندشده ادغاماشکال ایدئولوژیکی در است اما  گیختهخودان« منشأشان»هرچند 

پیدا »را  تواند این اشکالارگانیک با دولت دارند؛ دولت می ایرابطه که اندشده تبدیل ایدئولوژیکی

از گاه دهد: دولت هیچخ میو این همان چیزی است که همیشه در طول تاریخ ر« کند

 .کشد(دست نمیی هژمونی کنندهمتحد کردن آنها در اشکال تضمین-ساختنیکپارچه

 ین موضوعالبته افتد که انگار دولت هدف غایی مبارزات طبقاتی است )اای اتفاق میگونهبه زیچهمه

طور ه بهکی دولت تقلیل یافته است... گرامشی برخالف این توهم درست است(، سیاست به حوزه

شده  القاءدهد ی آن تقلیل میکه سیاست را به حوزهبرداشتی مستقیم از ایدئولوژی بورژوایی و 

ای حوزه»توان بنابراین نمی« سیاسی است زیچهمه»روشنی درک کرده است که است، این مسئله را به

ی مدنی و جامعه ی سیاسی )یا دولت(ترتیب، اگر تمایز بین جامعهاین متصور بود؛ به « برای سیاست

جنبش  ،دکنمشخص شوند میایدئولوژی و کردار سیاسی بورژوایی تحمیل  توسط کهرا  هاییشکل

برای  دولت وی دیگری در مورد سیاست کارگری باید تکلیفش را با این توهم یکسره کرده و ایده

 خود به وجود آورد.

 قابلی به حوزهفقط کارکردهای دولت را مسئله این است که دولت، قبل از هر چیز  مورددر 

بوده است و درک این موضوع « در حال بسط»: دولت همواره ندهیمهایش تقلیل ی دستگاهمشاهده

دانند، بسیار ضروری است. اشکال و بنیادین می جدیدرا یک رویداد « بسط»این  در مقابل کسانی که
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تا همین اواخر در مورد حقیقت  فقطاست.  ماندهیباقتغییر  بدون بسطاما اصل  اندافتهی رییتغسط این ب

 استداری و دولت سرمایه( تر از آنحتی عقباگر نه ) سلطنت مطلقهدولت مقوم دولت که  بسط

 ایم.ناآگاه بوده

ژوایی وژی بورایدئولتوسط وجه نباید آن را به اشکالی تقلیل داد که  هیچ سیاست هم به مورددر 

ر ی سیاسی بر س: دولت، نمایندگی مردمی، مبارزهشوندمیعنوان اشکال سیاسی تلقی به اًرسم

 نیمکافشاری و روی آن پ چنین منطقی اختیار کنیماحزاب سیاسی و ... . اگر تصاحب قدرت دولت، 

است را سیاز وقی از آن توهم حق ترمهمبلکه « کرتنیسم پارلمانی»ی سقوط به ورطهی نه تنها مخاطره

از  یله اشکابشود و این حق تنها و تنها حق سیاسی تعریف میایم: زیرا سیاست با به جان خریده

اب و شامل فعالیت احز شده فیتعرایدئولوژی بورژوایی توسط یابد که تخصیص می سیاست

 شود.می

این است که بدانیم چگونه به نیست بلکه مسئله موجود  سیاست« دادن بسط» بر سر در اینجا، بحث

 همآنگیری است و اخیراً گرایشی در حال شکلدهد، گوش دهیم. هر جا که روی می سیاست،

ی سیاست از جایگاه حقوقی بورژوایی آن است. تمایز قدیمی حزب/اتحادیه به بوته کشاندن رونیب

و بیرون از احزاب  اینشدهی نیبشیپاست؛ راهکارهای سیاسی کامالً  شده گذاشتهسخت  یآزمایش

، مبارزات زنان، مبارزات جوانان و ...( زیستمحیط) اندظهور کردهجنبش کارگری  از رونیبی حت

 شدنسیاسی»توانند سازنده و مولد باشند. هستند اما میسردرگم طور حتم تا حد زیادی که به

است که به نظر من تفسیر آن به منظور  ایکند، نشانهاز آن صحبت می 3که اینگرائو« یافتهعمومیت

نظر، ماز این  .استسیاست ضروری کالسیک  اشکال بورژواییرحمانه و عمیق زیر سوال بردن بی

حزب کمونیست های بسیار زیاد دشواری من به راحتیقرار دارد.  هاپیشگامی ایتالیا در خط مقدم این

 ای دال بر بهعنوان نشانههای جدید را بهجنبش از بعضی حتی برقراری ارتباط بایا در ادغام  ایتالیا

این موضوع  طبیعتاً کنم.چالش کشیده شدن برداشت کالسیک از سیاست و نقش احزاب تفسیر می

های سیاسی بورژوایی ساخته شده است که دقیقاً بر اساس دستگاهرا حزب کمونیست شکل سازمانی 

                                                           
3 Pietro Ingrao 
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از بیفتد هر اتفاقی  اش کهو رهبری کندبحث می« زیربنا» ش که در موردپارلمانبا برد )زیر سؤال می

را ضمانت  خود« خط» تسلط ،و به نام ایدئولوژی حزببرخوردار است  برای پابرجا ماندن ابزارهایی

دئولوژی ای سیاست توسطاز برداشت در  آلودگی عمیقاین (. کامالً مشخص است که کندمی

 .رقم خواهد خوردی جنبش کارگری آینده در آن ای است کهنقطهبورژوایی 

وران ددر  "یحوزه سیاس"شکل نظری »ها اصالً راحت نیستم: بندیبه همین خاطر با این نوع فرمول .3

اد در خواهد ت قراکه خود را در مقام دول که باید از دل حزبی گذر کرد گذار. بیایید اعتراف کنیم

در  شیگرام ،نماگر اشتباه نک ،ای کهایدهکن است )پذیرش این ایده برایم غیرممدر واقع،  ...«.

ن اصلی ز مضامیاای که در واقع یکی نظریه ؛از آن دفاع کرده است «شهریار جدید» اش دربارهنظریه

اگر  .(گیردپی می خوبی توضیح داده شده،را، که توسط ماکیاولی بهایدئولوژی بورژوایی سیاست 

اریم. دروی را اتحاد جماهیر شو ی[]نمونه دولت قرار دهد که ماحزب خود را در مقام قرار باشد 

ب حز صل،ادر  ،مطلقاً هرگزنویسم که هرگز، می ییایتالیاهاست که دارم خطاب به دوستان مدت

بتواند  خصوصبه یطیشرادر حتی اگر  -در نظر بگیرد« حکومتیک حزب »عنوان نباید خود را به

 زا رونیب اش بایدسیاسی و تاریخیهدف مشارکت داشته باشد. در اصل، حزب بر اساس  حکومتدر 

ت در دول این جدایی چه دولت پرولتاریا؛ چه دولت بورژوایی سر کار باشد،قرار گیرد،  دولت

دولت  خربم هایذره به یکی از ابزارشود. حزب باید قبل از آنکه ذرهپرولتاریا حتی بیشتر هم می

رون از یاسی بیساینکه حزب به لحاظ  باشد. شود، ابزاری برای در هم شکستن دولت بورژواییل تبدی

 مورد توانیم از متون اندکی که مارکس و لنین در ایناساسی است که می یدولت باشد اصل

رگز ولت، هد. بدون این استقالل حزب )نه صرفاً استقالل سیاسی( از استنباط کنیماند، نوشته

« حاصال» خواهیم آن راهم که می هرچقدرم از شر دولت بورژوایی راحت شویم؛ حاال توانینمی

 کنیم.

شود را فراهم نامیده می« پلورالیسم»این استقالل حزب از دولت امکان )یا حتی ضرورت( آنچه رسماً 

تواند یکی از اشکال هژمونیک می این شماری دارد:منافع بیدر دوران گذار  احزابوجود  آورد.می

صرفاً  یعنیاینکه حزب شبیه دیگری نباشد؛  شرطبهاما  -ی کارگر و متحدانش باشدشدن طبقه
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هایی که ی فعالیتواسطهای از دستگاه ایدئولوژیک سیاسی دولت )رژیم پارلمانی( نباشد بلکه بهقطعه

نجام اقداماتی که بخشی از فرایند درهم شکستن ها به اتوده تحریکی واسطهبهو  ،ها داردبین توده

قرار  دولت از رونیبهای دولت بورژوایی و از بین رفتن دولت انقالبی جدید است، اساساً دستگاه

 داشته باشد.

« مشروعیت»طبقات جامعه در قالب  همکاری است: خواه تحت اشکال سیاسی دولت شماره یک دام 

از یک ای اسطورهگویم اینکه می«. شدنِ حزب-دولت»ای اسطورهتحت شکل خواه موجود باشد 

 .حد واقعی استاز  بیشمتاسفانه « سوسیالیستی»کشورهای  زیرا این در ،دیدگاه نظری است

یا الل ]استقوجه ساده نیست: اما بدون آن هیچکامالً آگاهم که اتخاذ چنین موضع سیاسی به

ی از رای رهایبو دیگر شانسی گیرد مورد مصالحه قرار میغیرقابل جبرانی طور خودمختاری[ حزب به

 .نخواهد داشتو عواقبش وجود  دولت-حزبطبقات یا همکاری ی مخاطره

کرده های ایتالیایی مطرح نظرم سؤاالتی که سوسیالیست به ،اما اگر بتوانیم چنین موضعی داشته باشیم

« قواعد بازی»دولت انتقالی ضروری است که البته،  گشت. بر خواهدبه جایگاه درستشان بودند 

. کندکرده و اجرا رعایت کند یا مخالفان دفاع می« دگراندیشان»ی مردم و که از توده ای راحقوقی

آنچه طرف مقابلش بر اساس ایدئولوژی  را در «قواعد بازی»اما اگر حزب خودمختار باشد آنگاه 

در همزمان  حالیکهدر ،گیرد رعایت خواهد کرددر نظر می «حوزه سیاسی»بورژوایی کالسیک 

ها. تخریب جنبش توده در قلمرو شود:که تکلیف همه چیز روشن می کندورزی میقلمروی سیاست

دگرگونی عمیق بلکه به معنای  ،ی سرکوب تمام قواعد بازی نیستبه معندولت بورژوایی 

همگی  شوند،موارد دیگری خلق میشوند، دولت است، بخشی از آنها سرکوب می هایدستگاه

 سازیمحدود قالب درهای مردمی اقدامات توده داشت که انتظار تواننمی خواهند شد.منقلب  کامالْ

قواعد : شوددهد( بیان جماهیر شوروی رخ می اتحاد گونه که دریا سرکوبشان )آن« قواعد بازی»

اند که خود بخشی از یک بازی درک شده یهای کالسیکایدئولوژیوسیله هکه هستند ببازی آنگونه 

به این  کامالخود  4طور که بوبیوتر از بازی جناح راست، همانکامال متفاوت هستند، بسیار مهم

                                                           
4 Norberto Bobbio 
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رصد کردن و ابتکار عملش را حفظ کند، آنگاه در  موضوع واقف است. اگر حزب استقالل طبقاتی

چیزی برای از دست دادن نخواهد به همه چیز دست پیدا کند و تواند بازی می قواعد و پیشنهاد

منافعی را « قواعد بازی»دهد آنگاه بداشت. اما اگر استقالل طبقاتی و ابتکار عملش را از دست 

 برآورده خواهد ساخت که هیچ ربطی به منافع توده مردم نخواهد داشت.

ش نها دلیلتی اگر جیووانی( حتدِ  -اینگرائو-جریان دارد )آماتاورود به بحث جذابی که در ایتالیا  .4

رورت ضرائو بر اینگ معناشناسی سیاسی باشد، برایم دشوار است. باید به این نکته اذعان کنم که وقتی

 رییتغی به وقت ،کندتاکید می اندگرفتههای جدیدی که خارج از احزاب شکل بررسی جدی جنبش

حزب  که پرسش کنداعالم میوقتی ، کنداشاره می گرایانه(های کلنگرش احزاب )رد نگرش در

جایی که کنم. او می ااحساس قرابت زیادی ب ،شودسیاسی در قالب اصطالحات جدیدی طرح می

ه ولت و حوزداز  ام( او ظاهراًکنم وقتی است که )البته حتماً او را نفهمیدهکمتر از او پیروی می

از وقتی ؛ است استیس کل مالکزند که گویی ی حرف میاگونهبهکلی( در حالت سیاسی )فعلی و 

طرح م« معهجا سیاسی کردن»ی که انگار اصالً مسئله زندنحوی حرف میبه« سیاست اجتماعی کردن»

 ردنکاجتماعی »نیست )خودش این موضوع را جای دیگری مطرح کرده است( زیرا حرف زدن از 

ن سیاستی و ای ،کردسیاستی است که خود را اجتماعی خواهد  ینیشیپ وجودمستلزم فرض « سیاست

هایی که مثال تواند سیاست در شکل حاکم آن باشد. آنچه درتنها می« کنداجتماعی می»که خود را 

نه افتند: اتفاق می معکوس جهتاین است که مسائل در است برایم جذاب کند میاینگرائو ارائه 

 یاسیس کردار کی یسوبه» ،تر از آنو مهم، «سوی سیاستها بهتوده»، بلکه «هاسوی تودهسیاست به»

 ض و تنوعتعار کند کهاعالم میبینم اینگرائو وقتی میاین احتماالً دلیل مردد بودنم است و  .«دیجد

 یلحنا بتا این حد  او متأسفم که «.بخشدمی یعموم وساطتی اهمیت بیشتری به لحظه»ها جنبش

 تنه که هسهمانگو کند که بر دولت القاءاین حس را  تواندمی و بنابراینزند حرف میانتزاعی 

ی باشد که فکرناگهانی تغییر ممکن است این  اش تاکید کند.دگرگونیآنکه روی بی، شده متمرکز

 خلطیش های دولت را با کارکردهاداشت دستگاه تمایلریشه در آرای گرامشی دارد؛ گرامشی 

 .کند
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شار سیاست؛ انت کردنهای مشابه جیووانی )اجتماعیبندیهمین مالحظات در مورد فرمول وجود با

« ار دولتانتش»د ؛ انتشار مولکولی سیاست و ...( و همچنین تزش در مور«جزئیامر »سیاست به درون 

 شودیاست دولت و سموجب خلط تواند است و می« بسط دولت»ر تواند مبهم باشد، که یادآوکه می

بحران »در مورد  او است که وقتیکنم جایی که با او احساس قرابت میآن ،(را ببینیدباال توضیحات )

کند: تعریف میچنین اینسیاست را  نیاتر از همه وقتی زند و مهمحرف می« سیاستخودمختاری 

ت که هسطور همانسیاست را  چرا که او .«فرم نظری و کردار سازمانی دولت قدیمی است آنچه»

درستی به به وقتیو با او موافقم کند: اشکال مختلف هژمونی که در جامعه وجود دارد. تعریف می

 ،«شارانت» در مندرج «ضعف» یهاسکیر از یاسیس وساطت یتعال»کند که این موضوع اشاره می

یا  زدگیفنشدن با ریسک بدون مواجه استیساست:  ایکنندهتعیینی نکتهاین «. ردیگیم نشأت

تواند آن را شود )زیرا حتی میعلم میدیوار قدرت دولت در مقابل که « مشارکت»ریسک 

حتی  وشکال دولت : از باال، با شروع از ابه طور ضمنی) کندینم «منتشر» را خوددهی کند!( سازمان

نجا ای) ]است[ یتاریخ]که امری[ به قدرت موجود « کلی»طور بهکند که ظاهراً کفایت نمی »احزاب(. 

سخ پاودمختار خمناطق  یتیریمد-خود لهیوسهباست(  کاررفتهبهدر معنی دقیق کلمه « کلی»مفهوم هم 

 دیبا که تمالزم با آن شکل کلی اس که  یزیچ است،هژمونی کننده همچنان ی تعییننکته. دهیم

هایی هستند که ها واژهدولت: اینساخت هژمونی،  «.داد حیتوض آن گرفتن نظر در با را دولت ساختار

هایی که ولهگویند، درست مثل سایر مقمی« کشف رمزشان»ه ما در مورد ضرورت به زبان خودشان ب

 ها آشناییم.ها است با آنکرده است؛ چیزهایی که مدت« گذاریرمز»ها را جیووانی آن
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