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 مباحثه میان
نیکوس پوالنزاس و رالف میلی بند در مورد دولت کاپیتالیستی   

مترجم: پ. طاهری   

 جممقدمه متر

Iاثر نیکوس پوالنزاس  "قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی " انتشار دو کتاب
دولت در " و (1968) 

II اثر رالف میلیبند  "داری جامعه سرمایه
بازگشتی به مقوله دولت کاپیتالیستی بود. به دنبال   (1969)

دیشمند در گرفت که داری میان این دو ان ای درباره ماهیت دولت سرمایه حثهانتشار این دو کتاب، مبا

متنشر شد و در دهه هفتاد به یکی از مشهورترین مباحث تئوریک  "نیولفت ریویو " در نشریه چپ نو

این مباحثه که از اهمیت نظری برخوردار است، مدت  .در ادبیات مارکسیستی در این زمینه بدل گردید

 .نیز دامن زدهای مارکسیستی دوران خود  ی به مناقشات مهمی در میان جریانزمان

داری  دی در مورد مقوله دولت در سرمایهاز آنجا که در این مباحثه بخش مهمی از مسائل و نکات کلی

 .گیرد بحث در اختیار عالقمندان قرار میآشنایی با این م منظور به آن از ای ترجمه شود، می مطرح 

 22ن فرانسه را در تاریخ است که ترجمه متن مباحثه به زبا contretemps منبع این ترجمه سایت

 :منتشر نمود 2215سپتامبر 
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اند،  متن با حروف الفبا مشخص شده ردر پایان این ترجمه توضیحات و مالحظات ویراستار را، که د

 .کنید مالحظه می

تر شدن  تواند به روشن ه نکاتی در مورد پیش زمینۀ آن میپیش از ارائه ترجمه این مباحثه، اشاره ب

 محتوای بحث یاری رساند:

های گذشته دولت مدرن به مباحثات فراوانی میان متفکرین مارکسیست دامن زده است.  در طول دهه

داری در آثار مارکس و انگلس متناسب  ان، تحلیل تئوریک از دولت سرمایهر برخی از این اندیشمندبه باو

” غیبت“انجام نگرفته است. شماری از آنان به موضوع « کاپیتال»با گستردگی و مشابه با استحکام 

انگلس تا  اند، سنتی که از مارکس و تی پرداخته و آن را برجسته نمودهتحلیل دولت در سنت مارکسیس

یابد. چنین برداشتی عمدتا به  ها گسترش می های کارگری و احزاب کمونیست وابسته به آن انترناسیونال

که در مورد سیستم این دلیل عنوان شده که در آثار مارکس و انگلس یک تئوری کامل دولت از آنگونه 

انتشار اثری درمورد دولت در داری انجام یافته غایب است و پروژه مارکس در مورد  اقتصادی سرمایه

 .تحقق نیافت« کاپیتال»جلد سوم 

با این حال در ارزیابی از کمبود تحلیل و تبیین دولت در آثار مارکس و انگلس در قیاس با حجم عظیم 

توان به نکات  اند می داری انجام داده ه اقتصادی و اقتصاد سیاسی سرمایهکاری که آنان در مورد شالود

 :دزیر اشاره نمو

مارکس آثار متعددی را به تحلیل دولت و روبنای سیاسی و بررسی تشکیل و تداوم دولت مدرن 

” نقد فلسفه سیاسی هگل“اختصاص داده است. او پیدایش دولت مدرن را در چهار متن اصلی خود 

 ”فرانسه در داخلی جنگ“ و ( 1452) ”بناپارت لوئی برومر هجده“  (1483) ”یهود مساله“ و ( 1483)

های خود از جمله  او موضوع دولت را در دیگر نوشته دهد؛ به عالوه مورد تحلیل قرار می (1871) 

های شخصی مانند  ( و در یادداشت1485) ”آلمانی ایدئولوژِی“ و  (1485” )خانواده مقدس“

 .کند می طرح( 1475) ”گوتا برنامه نقد ”و در مورد انقالب فرانسه 1488 -1489های  نوشته دست

ارکس و انگلس همواره دولت کاپیتالیستی را بازتاب شالوده اقتصادی و ابزار سلطۀ طبقه مسلط از نظر م

، «منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت)»اند  ه تضمین و تداوم منافع آن دانستهاقتصادی و وسیل

)مارکس( و « دیباچه ای بر نقد اقتصاد سیاسی»، «ایدئولوژی آلمانی»و « خانواده مقدس»انگلس( و 

 تعیین جایگاه بر تأکید با همراه خود آثار از دیگر برخی در مارکس(. …و « مانیفست کمونیست»

تنوع در « نقد برنامه گوتا» پردازد. او در هادهای آن مین و دولت تاریخی تنوع به اقتصادی، وجه کنندۀ

https://www.contretemps.eu/le-probleme-de-letat-capitaliste)/
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دهد و تعدد مسیرهای  ار میرآلمان و انگلستان و ایاالت متحده را مورد مطالعه ق -های پروس دولت

همراه با این که مبنای « آنتی دورینگ»دهد. انگلس نیز در  ساالری را نشان می ها و دیوان تاریخی دولت

فع مشترک با های حافظ منا داند، تقابل دستگاه ا انجام وظیفه در وجه اجتماعی میسلطه سیاسی ر

ۀ اقتصادی را محرک اصلی تاریخ ین حال که شالودکند. انگلس در ع پذیر تلقی می منافع ویژه را امکان

ند. مارکس در ا گذارو حقوقی بر تحوالت تاریخی تاثیر دانست، بر این باور بود که اشکال سیاسی می

گوید.  ن دولت در شرایط استثنایی سخن میهای بناپارتیسم به عنوا از ویژگی« برومر لوئی بناپارت 14»

کند و این دولت را  در دست دولت بناپارت را بررسی میدرت سیاسی در این اثر مارکس شیوۀ تمرکز ق

اما دولت در  .گردد قدرت بورژوازی در عرصه سیاسی می داند که مانع اعمال ای از نهادهایی می مجموعه

داری را از وابستگی به طبقه مسلط گریزی نیست؛ و بناپارت نیز گرچه قدرت سیاسی را  جامعه سرمایه

 .ورژوا ربود، اما نهایتاً قدرت مادی آن طبقه را تثبیت نموداز چنگ طبقه ب

تدوین کرده  1617و در آستانه انقالب ” تزهای آوریل“که در ادامه ” دولت و انقالب“لنبن عمدتا در 

ژوازی علیرغم اشکال متنوعی که پردازد: دولت بور مارکس و انگلس به تحلیل دولت می بود براساس آثار

سان دولت کارگری  ازی است؛ و بدینوبگیرد ابزار سلطۀ طبقۀ مسلط و دیکتاتوری بورژخود  هتواند ب می

خود گیرد، ابزار دیکتاتوری پرولتاریا برای درهم شکستن مقاومت  هتواند اشکال متنوعی ب نیز که می

 بورژوازی است. این اثر که از خصلت تئوریک برخوردار است نیز از آثار کالسیک مارکسیستی در مورد

 .رود ار میدولت بشم

د، و مفهوم دولت را باز تعریف ده قرار می ویکاواتئوری مارکسیستی دولت را مورد IIIآنتونیو گرامشی 

” جامعه سیاسی“. ”جامعه مدنی“و ” جامعه سیاسی“کند. از نظر گرامشی، دولت متشکل است از  می

حقوقی )بوروکراسی، پارلمان، و گر )ارتش، پلیس، دادگستری( و نهادهای  های سرکوب شامل دستگاه

ا سلطه خود را ه ها و نهادهایی که طبقۀ اجتماعی در قدرت از طریق آن است، دستگاه (IVداری  زمام

های فکری و نهادهای  غرب از نظر گرامشی مرکب از سیستمدر ” جامعه مدنی“کند.  مستقیماً اعمال می

جامعه “ه، خانواده( و مناسبات میان آنهاست. در ایدئولوژیک، مراجع نشر ایدئوژی )رسانه، حزب، مدرس

سازد. در  مندی است که پایه هژمونی را می نیت و رفتار افراد متکی بر رضایتچفت و بست ذه” مدنی

م رهبری سیاسی و این تبیین هژمونی که ابزار دولت بورژوایی برای سلطه طبقاتی است، مستلز

است. این ساختار قدرت بر جبر و سرکوب و ایدئولوژی مندی  ای پذیرش و رضایتنبایدئولوژیک بر م

دموکراتیک توامان بنا شده، و دولت ترکیب جامعه مدنی متکی بر هژمونی و جامعه سیاسی متکی بر 

 .داند می” منافع عمومی“و خود را پاسدار ” هژمونی مجهز به اجبار است“جبر، یا 
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گیرد. در دورانی  فتاد اوج میهای شصت و ه ههدر مورد دولت کاپیتالیستی در دعطف توجه به تحلیل 

و آغاز تغییر و تحول در دولت رفاه است، ” سوسیالیسم واقعا موجود“که همراه با بحران دولت ناظر بر 

این جریان بویژه توسط  .شود توجه اندیشمندان مارکسیست بدل میدولت کاپیتالیستی به مرکز 

و گرامشی ارائه داده بودند پیش برده شد.  V ه لویی آلتوسرنیکوس پوالنزاس با استفاده از مفاهیمی ک

 :پردازد ، رالف میلی بند به این مقوله میپس از پوالنزاس

بود. او عمده کار تئوریک خود را به دولت ” اصالت ساختار“نیکوس پوالنزاس مارکسیست معتقد به 

شمارد. هم  د میسرکوب را مردو پوالنزاس مانند آلتوسر تقلیل دستگاه دولت به جبر و .اختصاص داد

 طبقه از بخشی یا هطبق یک توسط شده دستکاری  دولت به عنوان شییَ )برداشت ابزاری بی کنش و

مطلق دولت از عنوان سوژه )استقالل  کند و هم دولت به می رد را( خودمختاری هرگونه فاقد و مسلط

نی را )هگل و ماکس وبر(. از نظر پوالنزاس کننده جامعه مد مثابه دستگاه عقالنی طبقه مسلط، دولت به

استقالل نسبی دولت از این یا آن بخش از بلوک قدرت اقتصادی، برای سازماندهی هژمونی این بلوک و 

مدت به طور کلی امری ضروری و تضمین وحدت درونی آن، در دراز تأمین و تداوم منافع طبقۀ مسلط

 نظر این از دارد؛ برعهده  را طبقاتی ساختار بازتولید و اقتصادی های ساخت تداوم وظیفه دولت است. 

 .است دولت عملکرد نتیجۀ سازمانی بی و شکاف و تفرقه بر مبتنی کارگر طبقه سیاسی شرایط

ها و  (، دولت را در درون ساخت1694« )قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»پوالنزاس در کتاب 

« قدرت، دولت و سوسیالیسم»دها عمدتاً در کتاب دهد. او بع های طبقاتی مد نظر قرار می کشمکش

بندی دولت را  عی، تاثیر مبارزه طبقاتی در صورتجای تأثیر ساختارهای )فرماسیون( اجتما ه(، ب1674)

کند. در این اثر دولت اگرچه پاسدار و نماینده منافع طبقه مسلط است )و به این دلیل در  برجسته می

سازد( اما در  اخله طبقات تحت سلطه را متفرق میگر است، و با این مد طبقاتی جامعه مداخلهمنازعات 

کشاند. نتیجۀ استقالل نسبی دولت این است که  بارزات طبقاتی را به درون خود میجریان این روند م

ای از  هی دولت نه یک ساخت، بلکه مجموعهیابد. از چنین دیدگا ارزۀ طبقاتی در درون آن تداوم میمب

نازعات و مبارزه طبقاتی برای گیرد، و به عرصه م رزه طبقاتی شکل میه تحت تاثیر مباروابط است ک

اخت و سان، پوالنزاس نخست دولت را به عنوان س گردد. بدین یابی به قدرت سیاسی مبدل می دست

 .داند دولت را جایگاه مبارزه طبقاتی میکند و بعدها  عرصه سلطه طبقاتی بررسی می

( با نظریه رایج در 1696« )داری لت در جامعه سرمایهدو»اثر عمدۀ خود بند در  رالف میلی

در میان  شناسی سیاسی در غرب یعنی پلورالیسم، و آرایی که دولت را داور بیطرف و خنثی جامعه

و آماری در  پردازد. او با استفاده از اطالعات و منابع تجربی دانند، به مقابله می منافع گوناگون جامعه می
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 را تولید وسایل کهدهد که در این کشورها طبقۀ مسلط  داری معاصر نشان می کشورهای سرمایه مورد

ای جمعی و نیروهای ه ب، رسانهاحزا قبیل از سیاسی نهادهای با تنگاتنگی رابطه در دارد خود اختیار در

درت دولتی ر جایگاه های اصلی قگیرد. او صاحبان قدرت اقتصادی و طبقه مسلط را د نظامی قرار می

بند در عین حال نظریۀ  ورزد. میلی ازتولید مناسبات طبقاتی تاکید میداند، و بر نقش دولت در ب می

کند و بر استقالل نسبی دولت از طبقۀ مسلط که شرط  ساده در مورد دولت را نفی می” رایانهابزارگ“

و هم الزم است که دولت کند. به نظر ا ی خدمت به منافع آن طبقه در درازمدت است تاکید میاساس

ط دوری جوید؛ حتی ممکن است برای حفظ کارایی سیاسی خود، از نفوذ مستقیم طبقۀ مسل

های متفاوت و  طبقه اتخاذ کند. از آنجا که گروههایی به زیان یا مغایر با منافع کوتاه مدت این  سیاست

وظیفه داوری و ایجاد سازش  باید مسلط امکان وجود دارند، دولت می حتی متخاصم هم در درون طبقۀ

دار گردد، و بدین معنا به میزانی از استقالل نسبی از طبقه  بخش های مختلف این طبقه را عهده میان

 .مسلط نیاز دارد

فرانسوی  -پرداز یونانی فیلسوف، پژوهشگر سیاسی و نظریه (1676-1639نیکوس پوالنزاس ) -1

ونیست یونان )پس از انشعاب در این حزب عضو مارکسیست. پوالنزاس در دهه شصت عضو حزب کم

 درجه در پوالنزاس. شد ساکن فرانسه در شصت دهه ابتدای در او. بود( داخل –حزب کمونیست یونان 

اجتماعی در جهان معاصر مورد دولت و پس از آن در باره فاشیسم و طبفات  در هایش تحلیل با نخست

جریان  های نظامی در اروپا به دیکتاتوری تاد متعاقب پایانپوالنزاس در اواخر دهۀ هف. شود شناخته می

 .شود کمونیسم اروپایی نزدیک می

 :توان به منابع زیر اشاره نمود ترین آثار او می از میان مهم

، (Maspero)  داری، پاریس، انتشارات ماسپرو اسی و طبقات اجتماعی دولت سرمایهقدرت سی

 .1672، کلکسیون کوچک ماسپرو، 1968

، (Maspero) فاشیسم و دیکتاتوری، انترناسیونال سوم در برابر فاشیسم، پاریس، انتشارات ماسپرو

 .1974، (Seuil) ، انتشارات1970

 .1974، (Seuil)  ها: پرتغال، یونان، اسپانیا، پاریس، انتشارات بحران دیکتاتوری

 .1974، (Seuil)طبقات اجتماعی در کاپیتالیسم معاصر، پاریس، انتشارات

 .1978، (PUF)  دولت، قدرت، سوسیالیسم، پاریس، انتشارات دانشگاهی فرانسه

II ( فیلسوف و پژوهشگر سیاسی مارکسیست بریتانیایی1668-1628رالف میلیبند )-  بلژیکی. او در

 (New Left Review) گذاران نشریه نیولفت ریویو به جریان چپ نو نزدیک و از بنیاندهه پنجاه 
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را بنیاد گذاشت. او  (Socialiste Register) نشریه سوسیالیست ریجیستر 1698ل بود. و در سا

 .مبارز ضد جنگ ویتنام و منتقد حزب کارگر بود

 :آثار او عبارتند از

 (1691سوسیالیسم پارلمانی: بررسی سیاست های حزب کارگر ) .

 (1696دولت در جامعه کاپیتالیستی ) .

 (1677مارکسیسم و سیاست ) .

 (1642کراسی کاپیتالیستی در بریتانیا )دمو .

 (1643قدرت طبقاتی و قدرت دولتی ) .

 (1646جوامع منقسم: مبارزه طبقاتی در کاپیتالیسم معاصر ) .

 (1668سوسیالیسم در عصر تردید ) .

III . ( 1637-1461آنتونیو گرامشی )به  1618پرداز مارکسیست ایتالیایی است. او در سال  نظریه

با آموزش سیاسی کارگران جوان فعالیت های  1615سوسیالیست درآمد و از سال عضویت حزب 

شرکت نمود، در سال  1917سیاسی اش را گسترش بخشید. او در قیام کارگری شهر تورینو در سال 

 1621جنبش شورایی بر مبنای ایجاد شوراهای کارگری در کارخانجات را سازمان داد، در سال  1616

دبیرکل حزب کمونیست گردید.  1625زب کمونیست شرکت نمود و در سال گذاری ح در بنیان

در  1637به جرم مخالفت با موسولینی بازداشت و روانه زندان شد، تا سال  1629گرامشی در سال 

دفتر “نخستین  1626زندان باقی ماند و چند روز پس از آزادی خود درگذشت. او در سال 

های زندان را به اتمام رساند. او  ه دفتر یادداشتا پایان عمر سی و سرا نگاشت و ت” های زندان یادداشت

در این دفترها مقوالت متعددی از جمله هژمونی فرهنگی، احزاب سیاسی، ادبیات، عصر رنسانس و 

یکی را مورد زم اقتصادی، نقد ماتریالیسم متافیرفرم، آثار ماکیاول، ماتریالیسم تاریخی، نقد دترمینیس

دهد. نخستین نسخه دفترهای زندان در اواخر دهه چهل منتشر گردید.  یل قرار میبررسی و تحل

 .پرداز پراتیسین حزبی بود و هم یک نظریهسان گرامشی هم یک  بدین

 :آثار او در فرانسه در دو مجموعه منتشر گردیده است

 .1678، پاریس، Gaillemerd، انتشاراتRobert Paris های سیاسی )سه جلد(، توسط نوشته

 .1643، پاریس، Gaillemerdانتشارات Robert Paris   جلد(، توسط 5دفترهای زندان ) .

1. IV.  در این متن gouvernement (government) به زمامداری ترجمه شده است. 
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1. V.  ( 1662-1614لوئی آلتوسر) به  1684پرداز فرانسوی. آلتوسر در سال  فیلسوف و نظریه

و از باالترین مقامات آکادمیک این حزب شد. او اولین مارکسیست حزب کمونیست فرانسه پیوست 

تحت تاثیر  1485که به بازخوانی آثار مارکس پرداخت. به زعم آلتوسر آثار مارکس تا ” ساختارگراست“

گسست “ه وی از آن به عنوان تر برخوردار است ک گیری علمی از جهت 1485هگل و فلسفه است، اما از 

انسه و در میان مارکسیست برد. نظرات او مناقشاتی در حزب کمونیست فر م مینا” شناسانه معرفت

ها  های دیگر ایجاد نمود. آلتوسر بیش از سی اثر از خود برجای گذاشت که در میان آن لنینیست

 :های زیر اشاره کرد توان به کتاب می

 1959، (PUF) مونتسکیو، سیاست و تاریخ، انتشارات.

 1965، (Maspero) تشارات ماسپرودفاع از مارکس، ان .

 1965، (Maspero) قرائت سرمایه، انتشارات ماسپرو .

 1969، (Maspero) لنین و فلسفه، انتشارات ماسپرو .

 1977 ،(Seuil) قدرت و اپوزیسیون در جوامع پسا انقالبی، انتشارات .
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1مسألۀ دولت کاپیتالیستی
 

  

، از چندین جهت دارای (۱)دولت در جامعه کاپیتالیستی  بند، اثر اخیر رالف میلی

توان آن را به شکل در خور در  و نمی  اهمیت شایان است. این کتاب بسیار غنی است،

چند صفحه خالصه کرد: خواندن آن را هر قدر توصیه کنم باز هم کافی نیست. من در 

تواند تئوری  د میکنم، چرا که تنها نق به چند مالحظه انتقادی اکتفا می اینجا

دهم که نقد من بی منظور نیست: من  را به پیش راند. پیشاپیش تذکر میمارکسیستی 

ام. مالحظاتی که  این باره نوشته، در ۲قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی  خود در کتاب

های مشخصی استوار است که در آن کتاب ارائه  آید بر مواضع و تحلیل در ادامه می

 .میلی بند تفاوت دارد گردیده و با نظر

گویم. تئوری دولت و قدرت  ورد ارزش اساسی کتاب میلی بند میابتدا، چند کالم در م

 گرفته قرار غفلت مورد نسبتاً– گرامشی نزد بویژه –جز در موارد استثنایی  هسیاسی، ب

                                                 
1

 Nikos، نیکوس پوالنزاس ۱۱۹۱اثر رالف میلی بند در سال  «دولت در جامعه کاپیتالیستی»به دنبال انتشار کتاب  

Poulantzas  :در نشریه« ت کاپیتالیستیمساله دول»در واکنش به آن مقاله ای تحت عنوانNew Left Review    می

، را که مُهر تأثیرشدید آلتوسر «قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»نگارد. به این ترتیب پوالنزاس که خود اولین اثر بزرگش کتاب 

ادایم با یکدیگر برخورد پلمیکی که در آن دو پار .کند باب پلمیکی را با میلی بند باز می  تازه منتشر کرده بود، را بر خود داشت

کند، و از سوی دیگر چشم انداز  سو ساختارگرایی پوالنزاس، که بر انسجام تئوریک و تعاریف مفهومی تأکید می از یک :کنند می

شناسد.  را به رسمیت می  [agent]شناحتی میلی بند، که وجود حاشیه ای از ابتکار عمل برای کارگزار  بیشتر آمپریستی و جامعه

ای که به مدت طوالنی مورد غفلت  های اساسی اندیشه مارکسیستی حول دولت است، عرصه تردید این پلمیک یکی از سازه بدون

 .قرار گرفته بود، و امروز هم دوباره به چنین روزی افتاده است

 

http://www.contretemps.eu/auteurs/nikos-poulantzas
http://www.contretemps.eu/auteurs/nikos-poulantzas
http://www.contretemps.eu/auteurs/nikos-poulantzas
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 مربوط کارگری جنبش گوناگون مراحل به که دارد مختلفی دالیل امر این. است

 این به ویژه به  واقعی، تا است ظاهری بیشتر که غفلت این مارکس، خود دنز. شود می

ن صلی او شیوه تولید کاپیتالیستی است که در آا تئوریک موضوع که است دلیل

 در که حالی در –کننده است، بلکه نقش مسلط دارد  اقتصاد نه تنها در نهایت تعیین

 در بازهم اقتصاد که کند می اشاره مارکس مثال، عنوان به فئودالی تولید شیوه مورد

ی آن، است که مذهب شکل تحت ایدئولوژی، این اما است، کننده تعیین مرحله آخرین

 تولید شیوه اقتصادی سطح مطالعه به مارکس سان بدینکند.  نقش مسلط را بازی می

 دولت، به جمله از شیوه، این سطوح سایر به ویژه طور به و بوده، مشغول کاپیتالیستی

امر اقتصاد مورد تامل قرار بر  تاثیراتشان  واسطه به ویژه به سطوح این. است نپرداخته

تصویر شده است )بخصوص نگاه کنید به  توخالیاند و جایگاهشان به نوعی  گرفته

 برای(. رانت تکوین  انباشت اولیه، و  ها، در مورد قوانین کارخانه کاپیتال هایی از بخش

 متون در را دولت مساله بود، سیاست درگیر مستقیما که او: وتندمتفا دالیل این لنین،

، بررسی نموده است؛ متونی که موقعیت بعضی دولت و انقالب مانند پلمیکی، اساساً

مساله  .امپریالیسم را ندارند  و یا داری در روسیه تکامل سرمایه دیگر از آثار او مانند

 .برای مائو نیز به همین سان است

  
 «اکونومیسم»ی پیامدها

انگاری در امر تحلیل از دولت را در انترناسیونال دوم، و  حال چگونه باید سهل

خواهم این تز را مطرح  احتیاط الزم، میجا با  توضیح داد؟ من، این« عد از لنینب» سوم

 این در «مسلط» سیاسی-تئوریک درک از دولت مورد در تحلیل غیبت: که کنم

 خط غیبت با که اکونومیسمی. شود می ناشی بود، اکونومیسم همان که ها انترناسیونال

 یا  «گرا چپ»، حتی اگر اشکال است همراه انقالبی استراتژی و ای توده مشی
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یت در واقع، برای اکونومیسم باقی سطوح واقع .باشد گرفته خود هب «لوکزامبورگیستی»

هستند: « لودۀ اقتصادیشا» های ثانوی قابل کاهش به  پدیده  اجتماعی از جمله دولت،

تحلیل ویژه از دولت زائد می نماید. به موازات آن، اکونومیسم بر این باور است که هر 

بر اقتصاد اثر می گذارد، و عمل سیاسی  ابتداتغییر و تحول مهم در واقعیت اجتماعی 

مر مطالعۀ دولت از اینجا ناشی حقیر شمردن ا  باید اقتصاد را هدف اصلی خود بداند،

شود. حال آنکه، لنین نشان داده است که هدف اساسی یک استراتژی انقالبی  یم

 .شرط الزم یک انقالب اجتماعی است تخریب دستگاه دولت است؛ قدرت دولت

گردد، اکونومیسم و غیبت استراتژی انقالبی بسیار  تا آنجا که به انترناسیونال دوم برمی

ز است. در ها متمرک لنین بر این جنبهدانیم که حمالت  روشن است: از سوی دیگر می

ها در نگاه اول کمتر روشن و محسوس اند: اما برای کسی که  مورد کمینترن این جنبه

ها و سیاست انترناسیونال کمونیست را کمابیش بشناسد، موضعی که، احتماالً از  تحلیل

مشی به بعد، آشکارا مسلط است دقیقاً اکونومیسم همراه با غیبت خط  ۱۱۲۱سال 

 سال حدود تا «چپ ماورای» ای و استراتژی انقالبی است. این امر هم برای دوران توده

معتبر است. این  ۱۱۹۱ از پس رفرمیسم –، و هم برای دوره سلطه رویزیونیسم ۱۱۹۱

اکونومیسم است که فرمان غیبت تئوریِ برای دولت را در دست دارد و این رابطه 

تر از تحلیل در مورد  شاید در هیچ جای دیگر بیشاکونومسم با غیبت تئوری دولت، 

یک تئوری در مورد دولت  به را نیاز ترین بیش کمینترن که جایی دقیقاً –« فاشیسم»

 جماهیر اتحاد در و: افتد نمی آسمان از اکونومیسم این البته. نباشد روشن –داشت 

 در و دهد می نشان را خود شده، نامیده «استالینی سیاست» آنچه در هم، شوروی

 مبارزه یعنی  ،«مشی دوخط» میان مبارزه که شکلی به شود می مربوط  تحلیل آخرین

خود گرفت. از سوی دیگر،  هو پرولتاریا تحت دیکتاتوری پرولتاریا ب بورژوازی میان

دولت شوروی و های اصلی این سیاست استالینی دقیقاً در مساله مناسبات میان  نشانه
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دولت تمام »به اعالم  ۱۱۹۹مناسباتی که در سال   شود، حزب بلشویک ظاهر می

توان دریافت که امر تحلیل از  می جا همین از: گردد می منتهی استالین توسط  «خلقی

 .دولت به ویژه عرصه ممنوع باقی بماند

های عمده مشارکت  بند در پر کردن شکاف ای است که کتاب میلی در چنین زمینه

ی بورژوایی ها تی که یک تحلیل علمی غایب باشد، ایدئولوژیکند. مانند همیشه وق می

کنند. اثر  عرصه را بدون هیچ مشکلی تسخیر میطور قطع  دولت و قدرت سیاسی به

ه این گونه بند از این بابت پاالینده است: این اثر به شکل سیستماتیک ب میلی

های تجربی در  هکارگیری توده عظیمی از داد هکند. و با ب ها حمله می ایدئولوژی

  های مربوط به فرماسیون های اجتماعی مشخص مانند ایاالت متحده امریکا، تحلیل

 شکند می درهم را –فرانسه، آلمان و ژاپن، نه تنها این مفاهیم و تصورات  انگلستان، 

 .نماید می تأمین اند، بوده اش ارائه از ناتوان ها ایدئولوژی این که را مثبتی  دانش بلکه

های  د یعنی پاسخ مستقیم به ایدئولوژیبن ل، به نظر من، روال انتخابی میلیین حابا ا

های مشخص، سرچشمه اصلی کمبودهای  ائی از طریق بررسی بی واسطه فاکتبورژو

کتاب اوست. این نظرالبته بدین معنی نیست که من مخالف مطالعه امر مشخص 

رهیافت درخور به  شرط الزم هر م! منظور من صرفا این است که پیشهست

، توضیح اصول بنیادی معرفت شناختی و سیاسیِ پردازش آن است. «امرمشخص»

سیستی دولت را بند در هیچ جا تئوری مارک ن، اشاره به این مهم است که میلیبنابرای

پیوسته در متن او وجود  ضمنیطور  کند، با اینکه این تئوری به فی نفسه بررسی نمی

« امر مفروض یا معلوم»مارکسیستی دولت را همانند یک  یدارد: میلی بند تئور

کند، چون عدم ارائه شفاف اصول  بند اشتباه می پندارد. من مطمئنم که میلی می

 بر در سنگین عواقب همیشه سیاسی –های تئوریک  مانه عرضه گفتماندر سا  بنیادی،
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 شدن ساخته حال در آن مارکسیستیِ تئوری که دولت، مانند ای عرصه در بویژه: دارد

 .است

بند غالباً  ری مارکسیستی دولت در تحلیل میلیرسد که غیاب تئو واقع به نظر می در 

های بورژوایی دولت را با قرار دادن خود در  شود که او حمله به ایدئولوژی موجب می

ها را زیر نقد  بند به جای اینکه این ایدئولوژی طرف مقابل به انجام رساند. میلی زمین

چنان  ها را با واقعیت ثابت کند )هم ارکسیستی بگذارد و نامتناسب و نامرتبط بودن آنم

(، چنین به نظر دهد انجام می «های ارزش اضافی تئوری»که مارکس مثالً در کتاب

گاه  دانیم هیچ در حالی که میرسد که مرحله اول را پشت سر گذاشته است.  می

داد، بلکه  مقابل مفاهیم یا صور معقول قرار سادگی در هرا ب« امور مشخص»توان  نمی

ها باید به موازات آن در همان زمان از طریق مفاهیمی نو که در  مفاهیم و انگاره  این

اند، مورد حمله قرار گیرند: تنها از طریق این مفاهیم نو  پروبلماتیک متفاوتی واقع شده

 .بل قرار داده شونددر تقا« واقعیت مشخص»توانند با  است که مفاهیم کهنه می

را، که  «ها کثرت الیت»یک مثال ساده بیاوریم. میلی بند مفهومِ در حال حاضر رایج 

دهد. پاسخ او  مورد حمله قرار می  ت،کارکرد ایدئولوژیکش انکار وجود طبقۀ مسلط اس

 منتفی را مسلط طبقه وجود ها الیت کثرت که است این اثبات و «ها فاکت» تأکید روی

این نزدیک  .۹ دهند می تشکیل را طبقه این که هستند ها الیت همین دقیقاً و کند نمی

*موروبه پاسخ بوت
کنم که چنین پاسخی به حریف به معنی  به مساله است. تکرار می  

  های گوئی او، پذیرش خطر فرورفتن در پریشانقرار دادن خود در زمین بازی 

. هست هم «ها فاکت» درست توضیح در ناتوانی حتی ترتیب بدین و او ایدئولوژیک

، است، یعنی «یمنطق شرط پیش» مارکس قول به یا الزم مقدمه باند، میلی کار کمبود

نبودِ نقدِ خودِ مفهوم ایدئولوژیک الیت در پرتو مفاهیم نظریۀ مارکسیستی. اگر این نقد 

ان که توسط مفهوم الیت پنه« واقعیت مشخصی»شد که  روشن می  انجام یافته بود،
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طبقه   های هژمونیک، طبقه یا جناح  های این طبقه، ، جناحمسلطیعنی طبقۀ  – شده

 اینکه مگر گردد درک تواند نمی –های اجتماعی دستگاه دولت  رده  حاکم، جناح  یا

نیستند: با کاربست  «طرف بی» هرگز ها انگاره و مفاهیم. شود رد الیت مفهومِ خودِ

بخشیم و  ها مشروعیت می سخ دادن به او، به آن انگارهی پاهای طرف مقابل برا انگاره

درون پروبلماتیک  کنیم. هر مفهوم یا انگاره نظری تنها در پذیر می شان را امکان تداوم

ها که از  معنا دارد: این مفاهیم و انگاره سازد را می  ای که آن تئوریک و سیاسی

 اند گشته مارکسیسم اردو «غیرانتقادی» پروبلماتیک خود برکنده شده، به شکلی

مشهور  انگاره یا مفهوم مثال عنوان به) دارند کنترلی قابل غیر مطلقاً پیامدهای

رود، و  وند که کمتر از همه انتظارشان میش ها در جایی پدیدار می این «(.جامعه مدنی»

دهند. در نهایت خطرِ این هست که ناآگاهانه و  تحلیل را در معرض اختالل قرار می

مفاهیم پرداخته شده توسط  ی به اصول بنیادی طرف مقابل مبتال شویم، یعنی بهنهان

با خاصیت  ها را ایم چون گمان داشتیم که آن ای که نقدشان نکرده های نظری انگاره

این، صرفاً مفاهیمی ایم. و این بدتر است: چون  رد کرده« ها فاکت»معجزآسای نمایشی 

 را ای بنیادی اصول آن بلکه اند،«شده وارد» مارکسیسم در گیرد که غالباً را در بر نمی

کسیستی را در معرض تحریف قرار مار مفاهیم خود از ما کاربرد که شود می شامل

 .دهند می

کنم که مشی او پیامدهایی به این  آیا این در مورد میلی بند صادق است؟ من فکر نمی

 طرف بنیادی اصول تأثیر تحت  و گاها  به نظر من،  دور و درازی در بر داشته باشد. اما،

کل او در دریافت مش که گویم، می خالصه خیلی شکل به چگونه؟. گیرد می قرار مقابل

ها  از طبقات اجتماعی و دولت به عنوان ساختارهای عینی، و در درک روابط میان آن

بند  دهد، انگار برای میلی ناسبات، این را به روشنی نشان میعنوان یک سیستمِ م به

یابند،  عی به مناسبات بین اشخاص کاهش میبه نو« ها گروه»طبقات اجتماعی یا 
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دهنده دستگاه  تشکیلمختلف « های گروه»ه مناسبات درون شخصی اعضای دولت ب

یابد، و سرانجام خود رابطۀ میان طبقات اجتماعی و دولت به  دولت کاهش می

 «افراد» های اجتماعی و روهدهندۀ گ  تشکیل« افراد»مناسبات درون شخصی میان 

 .کاهد می فرو دولت دهندۀ  تشکیل

ای قدیمی در نیولفت ریویو مطرح کرده بودم که این برداشت به نوعی  در مقاله

و  ۴های ثابتی در تاریخ اندیشه مارکسیستی  پروبلماتیک سوژه تعلق دارد، که بازتاب

یک فرماسیون  پیامدهای سیاسی مهمی داشته است. طبق این درک، کنشگرانِ

طبقاتی بر  گاه نهادهای عینی که از طریق مبارزه انسان ها به عنوان تکیه»  اجتماعی،

شوند. بلکه  انگارد، درک نمی گذارند، آنچنان که مارکس می همین نهادها تأثیر می

. گردند مثابه افراد کنکرت تلقی می جود آورنده سطوح کلیت اجتماعی بهو بسان اصل به

از اینجا نشأت « عمل اجتماعی»، و یا افراد به عنوان منشا زیگران اجتماعیبا  انگاره

ای که کنشگران  ها نه به سوی مطالعه مختصات عینی ژوهشپ ترتیب این به  گیرد: می

  کند و نه به سوی اشکال عمل مبارزه میان طبقات، را در طبقات اجتماعی تقسیم می

بازیگران جهت  -افراد ها و رفتار انگیزهی بر مبتن گرایانه غایتبلکه به سوی توضیحات 

های هم اندیشه م. وبر و هم کارکردگرایی جامعه شناختی  گیرند. یکی از جنبه می

 .کنونی بویژه در این جاست

 .اکنون در پرتو این مقدمه به آزمون برخی مسایل مشخص نزد میلی بند بپردازیم

 
 «گرایی مدیریت»مساله کاذب 

های رایج بورژواییِ  گویی به ایدئولوژی بند، ضمن پاسخ لیه میای ک اولین مساله

این پردازد مساله طبقه مسلط است. بنابر گرایی، به درستی بدان می مدیریت

 –بر وسایل تولید « کنترل»ها، جدایی کنونی میان مالکیت خصوصی و  ایدئولوژی
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 عملیِ انتقالِ – پرداخت آن به متفاوت کامالً معنائی در مارکس خود که ای مساله

به  مالک عنوان به مدیران. دهد می نشان را مدیران به داران سرمایه از اقتصادی قدرت

معنای دقیق کلمه، منافعی ندارند و به این ترتیب هدف کارشان را نه سود بلکه 

دهد. اینجا طبقه مسلط از  و غیره تشکیل می« قدرت اقتصادی» ،«توسعه صنعتی»

و چون این کسب سود دیگر شاخص مدیران   شده است، مجرای کسب سود تعریف

اس، ما اکنون پس طبقه مسلط دیگر وجود ندارد: بر این اس  کنونی اقتصاد نیست،

شوند. پاسخ  ها مدیران هم یافت می در میان آنها هستیم که  شاهد کثرتی از الیت

گیرد و  رمیب ها را به همین شکل ؟ او این ایدئولوژی۱بند به این مساله چیست  میلی

گوید: در واقع کسب سود بی شبهه هدف  گرداند. او می شان را به خودِ آنها برمی برهان

کند. این مدیران  داری به این ترتیب کار می چون سیستم سرمایه  ل مدیران است،عم

داری  گیرند، زیرا تضاد سیستم سرمایه در پی کسب سود، خود به طبقه حاکم تعلق می

خصوصی "تضاد میان خصلت اجتماعی روز افزون آن با هدف همواره »  از نظر مارکس،

۹ .«می باشد "اش
ای برای مدیران،  بند وجود احتمالی هدف ویژه اما از آنجا که میلی 

ای در میان  مدیران را الیت جداگانه  شمارد، اوت با هدف مالکان، را منتفی نمیمتف

 .انگارد دهنده طبقۀ مسلط می های تشکیل الیت

  کنم این شکل نادرستی از طرح مساله است. نخست اینکه، از نظر مارکس من فکر می

دار ابداً انگیزه رفتاری، یعنی کسب سود به عنوان  معیار شاخص تعلق به طبقه سرمایه

شان کسب  هایی پیدا می شوند که انگیزه کاپیتالیست  نیست. در واقع،« عملهدف »

هایی )خرده بورژوازی در تولید خرد(  لیستسود نیست، همان قدر که غیرکاپیتا

هستند که صاحب این انگیزه اند. معیار مارکسیستی اساساً همان جایگاه در روند تولید 

بر ابزار تولید است. از سوی دیگر باید یادآوری کرد که خود م. وبر « مالکیت»و 
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اشتهای »هم مجبور شد این را به رسمیت بشناسد که کاپیتالیست را  [ماکس وبر]

(الف)تعریف نمی کند « سود
 . 

 بلکه–از سوی سیستم نیست « تحمیلی» حتی –از نظر مارکس، سود انگیزه رفتاری 

 .دهد می نشان را شده متحقق اضافی ارزش از بخشی که است عینی مقوله یک

به موازات آن، تضاد بنیانی سیستم کاپیتالیستی از نظر مارکس، به هیچ وجه تضاد 

بلکه تضاد میان اجتماعی   اش نیست، «هدف خصوصی»تماعی آن با جمیان خصلت ا

 .شدن فزاینده روند تولید و تصاحب خصوصی بر ابزار تولید است

یگاه آنان در روند تولید به این ترتیب، برای تعریف وجود طبقه مدیران ابتدا باید به جا 

کنم؛  به همین اکتفا می شان با مالکیت ابزار تولید مراجعه نمود: من در اینجا و رابطه

موقعیت  به ام، کرده تحلیل  چرا که تعیین طبقه از نظر مارکسیسم، که من در کتابم

 – است «رفتاری های انگیزه» با متفاوت کامالً چیزی که –ایدئولوژیک طبقه -سیاسی

 مارکس توسط که «مالکیت» یاید. در این مورد الزم است در لفظ نیز گسترش می

 را نکات  این است رفته کار هب تولید وسایل با غیرمولدان رابطه دندا نشان برای

است که لزوماً « روبنائی»رسمی یک رابطه  مالکیت حقوقی یکسو از( الف: داد تشخیص

که از نظر  مالکیت اقتصادی،کاپیتالیست تعلق ندارد؛ ب( از سوی دیگر، « فرد»به 

یک رابطه تولیدی و اساس قدرت توزیع در طبقات اجتماعی اهمیت عمده دارد، خود 

خیزد. از این نظر  برمی سرمایهاقتصادی بی تردید از « مالکیت»اقتصادی است. این 

دهند، در  دار را تشکیل نمی ، یک جناح متمایز از طبقه سرمایهمدیران، به عنوان مدیر

رسد که  به این می  های رفتاری، ن انگیزهبند از طریق تمایزهای نابجا میا حالی که میلی

او نه تنها اهمیتی را   جداگانه بپندارد. با این کار،« الیت اقتصادی»آنان را همچون یک 

اندازد.  نچه اهمیت دارد را نیز از نظر میبلکه آ ،کند مدیران ندارند به ایشان اعطا می که

با اهداف مغایر « های اقتصادی الیت»ها و مناسبات میان  ، تفاوتچرا که امر مهم
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ها و  رد: تفاوتآو میان نمی هبند عمال از آن سخن ب که چیزی است که میلیبل  نیست،

ها و  تواند تفاوت های گوناگون سرمایه. چگونه یک مارکسیست می مناسبات میان بخش

میان سرمایۀ انحصاری، سرمایۀ مناسبات موجود، تحت سلطه امپریالیسم، 

 سکوت برگزار کند؟سرمایۀ مالی، را به   انحصاری، سرمایۀ صنعتی،غیر

 

 مساله دستگاه دولت و بوروکراسی

کند، رابطه میان طبقه مسلط و  بند را به خود مشعول می ای که پس از آن میلی مساله

کنند که  های بورژوایی ادعا می ایدئولوژی دولت است: اینجا هم، مشی او همان است.

، است. «امعه مدنیج»دولت، خنثی و نماینده منفعت عمومی نسبت به منافع متضاد 

کنند که طبقه بورژوا هرگز واقعا  از این جانبداری می (**برخی )مانند ریموند آرون 

 خودش در جامعه کاپیتالیستی حکومت نکرده است، به این معنا که اعضای آن به

اند. بعضی دیگر مدعی اند که اعضای دستگاه  ندرت مستقیما در دولت شرکت کرده

بند خود  در موقعیتی خنثی هستند. اما میلیهای اجتماعی  گروهدولت، نسبت به منافع 

ها دفاع کند و  ن ایدئولوژیبیند که از وارونه بی کم و کاست ای را موظف می

را تعقیب  ای داند. او در این جهت مسیر دوگانهها باز گر هایشان را به خودِ آن برهان

ت غالبا به شکل مستقیم در کند که اعضای طبقه کاپیتالیس کند: ابتدا ثابت می می

، و سپس رابطه میان اعضای دستگاه ۷دستگاه دولت و هیأت زمامداری مشارکت دارند 

دستگاه دولت و طبقه  «رئوس»دهد: الف(  دولت و طبقه مسلط را چنین نشان می

مسلط خاستگاه اجتماعی یکسانی دارند؛ و ب(، پیوندهای شخصی مبتنی بر نفوذ، 

شوند  غیره، میان اعضای دستگاه دولت و طبقۀ حاکم ایجاد می ،قدرت، جایگاه، محیط
۱
. 



 و طبقه در آرای پوالنزانسدولت 

 23 

ها دارای  بند گردم، برعکس، به نظرم آن های میلی ندارم نافی ارزش تحلیل من قصد

بند برگزیده، با وجود  هستند. با این حال، راهی که میلیای  اهمیت راززدایانه عمده

اه نیست. نخست اینکه، چون حتی ترین ر در نفسِ خود درست است، اما روشن اینکه

در صورتی که اعضای طبقه کاپیتالیست در دستگاه دولت و هیأت زمامداری مشارکت 

ای  این بخش مهم مساله نیست. رابطه میان طبقه بورژوا و دولت رابطه  داشته باشند،

جتماعی معین، هم خوانی کارکرد دولت با منافع طبقۀ ا عینی است. در یک فرماسیون

تقیم اعضای طبقۀ مسلط علت این شود: مشارکت مس ، از خود سیستم ناشی میمسلط

برای   اما، .آن است  هم معلول احتماالً تصادفی، خوانی نیست، بلکه معلول، تازه آن هم

عنوان لحظه ویژه کل  هایجاد این هم خوانی عینی، می بایست نقش دولت را، ب

 و منش به را دولت نقش این بند میلی رسد می نظر به: کرد برجسته  جتماعی، صراحتاًا

۱ دهد می کاهش دولت دستگاه اعضای رفتار
. 

شرایط  بازتولیداگر نویسنده نشان داده بود که دولت، با اتخاذ کارکرد تعیین کننده 

تولیدِ یک سیستمِ بنا شده بر سلطۀ یک طبقه بر طبقۀ دیگر، دقیقا نقش نگاهدارنده 

توانست به خوبی ببیند که  اجتماعی را داراست، می انسجام و وحدت یک فرماسیون

یچ مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم این طبقه در دستگاه دولت و هیات زمامداری، ه

شد حتی فراتر  دهد. در مورد دولت کاپیتالیستی، می چیز را در این میان تغییر نمی

به   کند، خص میاه ایدئولوژیکی که آن را مششد گفت که این دولت، با دستگ رفت: می

کند وقتی که اعضای این طبقه خودشان مستقیماً در  منافع بورژوازی بهتر خدمت می

 هژمونیکو جناح  مسلطدستگاه دولت مشارکت نداشته باشند، یعنی وقتی که طبقه 

های مارکس و  متمایز باشند. این است معنای دقیق تحلیلحاکم آن از طبقه یا جناح 

ای کبیردر قرن نوزده و آلمان بیسمارک، که آریستوکراسی مالی انگلس در مورد بریتانی
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بند در  های خود میلی ر این شبیه است به آنچه که تحلیلطبقه حاکم بود. از سوی دیگ

.۱۱های زمامداری سوسیال دموکرات القا می کند  مورد هیأت
 

  ات،قض پلیس،   یعنی ارتش، ،رسیم به مساله اعضای دستگاه دولت ترتیب می بدین

دستگاه اداری. به یاد آوریم که برهان میلی بند مبتنی است بر برقراری رابطه میان 

رفتار اعضای دستگاه دولت و منافع طبقۀ مسلط، که یا با یکسان بودن خاستگاه 

دستگاه دولت و طبقۀ مسلط، یا نهایتاً با همسانی این دو از طریق « رئوس»اجتماعی 

این رویکرد، بدون اینکه لزوماً نادرست باشد، تماماً  .دگرد پیوندهای شخصی، تثبیت می

توصیفی است. بیش از آن، این رویکرد مانع پژوهش و بررسی یکی از مسائل ویژه 

اعضای   انگلس و لنین،  ، می شود. از نظر مارکس،«بوروکراسی»مسألۀ   دستگاه دولت،

مه، ای وسیع کلدستگاه دولت که آنان را برای ساده شدن، در مجموع و به معن

ک دسته اجتماعی در حالی که ی  کنند، نامیم، یک طبقه را ایجاد نمی می« بوروکرات»

رغم تعلق اعضای دستگاه دولت به  دهند. ماجرا این است که علی ویژه را تشکیل می

، برمبنای یک بنا بر قاعده کلیطبقه و جناح طبقاتی مختلف، مجموعه آنان،  چندین

کند: خاستگاه طبقاتی آنان نسبت به جایگاه طبقاتی شان  ل میوحدت درونی ویژه عم

ماند. این  بند از پرداختن به آن باز می انوی دارد؛ مسألۀ مضاعفی که میلیمرتبه ث

دقیقاً از این رو است که آنان به   کند، نی که جایگاه طبقاتی را تعیین میوحدت درو

ت است از فعلیت بخشیدن به نقش دستگاه دولت تعلق دارند و کارکرد عینی شان عبار

 نسبتاًبه عنوان رده اجتماعی   دهد که بوروکراسی دولتی، آن، این نشان می

های طبقاتی آنان، که ضمنا  ل خاستگاهدلی به نه است، مسلط طبقۀ «خادم» ،«متحد»

متفاوت هم هستند و نه به دلیل مناسبات شخصی، بلکه به دلیل یک وحدت درونی 

شود: نقشی که در  علیت بخشیدن به نقش عینی دولت ناشی میکه از کارکرد ف

 .گوید جموع به منافع طبقۀ مسلط جواب میم
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 های یک سنت طوالنیپیامد

دولت کاپیتالیستی از طبقۀ مسلط، و از مسألۀ « تاری نسبیخودمخ» از مسألۀ مشهور

از این به عنوان رده اجتماعی ویژه « بوروکراسی»نه کمتر مشهور خودمختاری نسبی 

ت را شوند. در واقع یک سنت طوالنی مارکسیستی دول نتایج مهمی حاصل می  طبقه،

اشت. من پند پذیر به دلخواه طبقۀ مسلط می ای دستکاری چون یک ابزار ساده یا وسیله

د که مانع وارسی و پژوهش افت بند در این دام می خواهم بگویم که میلی نمی

شود. با این حال، اگر  آن با مبارزه طبقاتی می  ههای پیچیده دولت در رابط مکانیسم

رابطه میان دولت و طبقۀ مسلط را بر خاستگاه اجتماعی اعضای آن و مناسبات 

 دستگاه «فیزیکی شکل به»  شخصی با این طبقه بنا کنیم، انگار که بورژوازی تقریباً

 این از آن نسبی خودمختاری توانیم نمی صورت آن در ،«دارد خود چنگ» در را دولت

 .کنیم درک را طبقه

 «مذهب بورژوازی»را « بناپارتیسم»و با این حال، وقتی که مارکس و انگلس 
(ب)

 

خوانند )این را باید از توضیح آنان در مورد پدیده تاریخی مشخص بناپارتیسم  می

فرانسوی جدا نمود(، یا به عبارت دیگر آن را به عنوان خصلت ویژه همۀ اشکال دولت 

ع این است که این دولت هنگامی واق کنند، منظورشان در طرح میم الیستی، کاپیت

های مختلف آن نسبتاً  قه بورژوازی خدمت کند که از جناحتواند حقیقتاً فقط به طب می

مستقل باشد تا بتواند منافع سیاسی عمومی این طبقه را دقیقاً سازمان دهد. البته 

ها و  های مختلف دولت لجاتش به شکخودمختار به شکل نسبی، که اشکال و در

بند گویی تنها در  دارد. و این تصادفی نیست که میلیهای کاپیتالیستی بستگی  رژیم

مسأله این است که آیا  .۱۱پذیرد  مورد افراطی فاشیسم این خودمختاری نسبی را می

ه به و در ادام  کنم، ییر کرده است یا نه: من گمان نمیاکنون موقعیت از این جهت تغ

 .گردم این موضوع بازمی
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تگاه دولت از طبقۀ رده اجتماعی اعضای دس« خودمختاری نسبی»تا جایی که به 

تواند بسیار فراتر برود:  دانیم که این خودمختاری می شود، می مسلط مربوط می

تواند حتی در شرایط معینی  خرده بورژوازی، متکی بر مجموعۀ این قشر، می« سران»

این به عنوان مثال، پدیده معمول  :ز دولت براند و جایش را بگیردطبقۀ مسلط را ا

 .بورژوازی دولتی در مصراست

  
 دستگاه دولت« های شاخه»

ل بسیار دقیق مناسبات بند تا حدی مانع پرداختن به تحلی از سوی دیگر، روش میلی

ه اداری دستگا  قضات،  پلیس،  ارتش،  مختلف دستگاه دولت، کابینه،« های شاخه»میان 

 این  شود. اما چه چیزی مناسبات، اهمیت و فرادستی نسبی در میان ری میکشو

رتش یا دستگاه اداری در ا نقش یا مجریه قوه و پارلمان میان رابطه مثالً  ها، شاخه

بند  رسد پاسخ میلی دهد؟ به نظر می از دولت کاپیتالیستی را فرمان میشکلی مشخص 

مستقیماً به   ها نسبت به سایرین فرادست باشد، این شاخه اینکه یکی از :۱۲چنین باشد 

 اند. به عبارت دیگر، ه در باال مورد اشاره قرار گرفتهشود ک عواملی نسبت داده می

باتشان با ای فرادست است که اعضای آن به خاطر خاستگاه طبقاتی یا مناس شاخه

یجاب آنان چنین ا بالفصل «اقتصادی»ند، یا نقش ا تر طبقه مسلط به آن نزدیک

کند. یک مثال در این مورد آخر عبارت است از اهمیت کنونی ارتش در رابطه با  می

۱۹های نظامی  افزایش و نقش فعلی هزینه
. 

که به آن باز خواهم   بند کامال موافق باشم. به باور من، توانم با میلی اینجا نیز من نمی

که   مختلف تخصصی است، های گشت، دستگاه دولت یک سیستم مرکب از شاخه

کند. به این ترتیب  ق ویژه خود دستگاه دولت پیروی میرابطه میانشان تا حدی از منط

های آن و  از طریق یک رابطه ویژه میان شاخههر شکل خاص دولت کاپیتالیستی 
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گردد: دولت لیبرال،  خص میها بر سایرین مش سلطه یکی یا تعدادی از این شاخه

شکل خاص از دولت  رتیست، دیکتاتوری نظامی، فاشیسم. اما هربناپا  گر، مداخله

، به تغییرات مهم مناسبات تولید و مراحل در تمامیت آنبایست،  کاپیتالیستی می

، کاپیتالیسم انحصاری، «رقابتی»متمایز مبارزه طبقاتی نسبت داده شود: کاپیتالیسم 

مناسبات به هر شاخه و  های مربوط توانیم نقش دولتی. تنها وقتی می کاپیتالیسم

ابطه میان شکل های این دستگاه را ارائه نماییم، که ر میان شاخه« داخلی»مشترک 

اش، با  شکل خاص دستگاه دولتی در مجموعه اش، یعنی به عنوان دولت، در یکپارچگی

جایی مهم شاخه مسلط در درون این  هاز آن را برقرار نموده باشیم. یک جاب« خارج»

سادگی و  تواند، به ها، نمی ر مناسبات میان این شاخهیک تغییر مهم ددستگاه، یا 

 .ها ایجاد شود این شاخه یا شاخه« بیرونی»ا نقش مستقیماً، توسط تنه

کنم افزایش  های امپریالیسم. من فکر نمی به مثال کنونی از ارتش در متروپلبنگریم 

یع بزرگ و نظامیان، برای های نظامی و پیوندهای روزافزون میان صاحبان صنا هزینه

ی دولت کافی باشد: ضمنا خود صحبت از تغییرات مهم نقش ارتش در دستگاه کنون

. برای وقوع یک چنین ها در این مورد بسیار محتاط است بند به رغم همه این میلی

 الزاماً اینکه بدون –بایست شاهد تحوالتی در مجموعه شکل دولت باشیم  می  تغییری،

 فزاینده اهمیت از ناشی تنها که تحولی ،- بگیرد خود به نظامی اتوریدیکت یک شکل

. به این شود می مربوط طبقاتی مبارزۀ عمیق انکشاف به بلکه  نیست، نظامی های هزینه

توان رابطۀ ارتش را، نه تنها با طبقۀ مسلط، بلکه با مجموعۀ طبقات اجتماعی  شکل می

ای که بتواند نقش آن  قرار نمود: رابطه پیچیده)خرده بورژوازی، طبقه دهقان، غیره( بر

کنم که هیچ  را از طریق تغییری در مجموعۀ دستگاه دولت توضیح دهد. من فکر می

ال حاضر در امریکای چیز در این زمینه، و در بافتار دیگری، گویاتر از آن چه که در ح

 .دهد نیست التین روی می
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 دولت کاپیتالیستی کنونی

ول مهم در دولت صحبت کنیم؟ من توانیم از یک تح حاضر می ولی، آیا در حال

جا باید میان اشکال دولت و اشکال رژیم، و میان مراحل و  گویم آری، اگرچه در این می

کنم که این تحول لزوماً به  هرچند که فکر نمی) :فازهای کاپیتالیسم تمایز قایل شد

دهد. اما او  ؤال پاسخ مثبت میبند نیز به این س میلی (.سوی چیرگی ارتش جهت یابد

؟ اگر بپذیریم رابطه میان دولت و طبقۀ مسلط ۱۴کند  این تحول را چگونه درک می

اساساً از مناسبات شخصی میان اعضای دستگاه دولت و اعضای این طبقۀ مسلط 

رسد عبارت است از تأیید این که  ود، تنها راهی که ممکن به نظر میش تشکیل می

شود، و اعضایشان هم  تر می تر و محکم پیش تنگدو اکنون بیش از رابطه میان آن 

 .گردند عمالً قابل جایگزینی با یکدیگر می

بند در واقع عمال همین است. اما این برهان به نظر من توصیفی است. و از  پاسخ میلی

با تز احزاب کمونیست غربی در مورد کاپیتالیسم انحصارگرای دولت   سوی دیگر هم،

تزی که برمبنای آن شکل کنونی دولت از طریق مناسبات بیش از پیش   ق دارد؛انطبا

ادغام دولت و انحصارات در »فشرده میان صاحبان انحصارات و سران دولت، از طریق 

۱۱ ،«یک مکانیسم واحد
ام نشان  گردد. من در جای دیگری تالش کرده مشخص می 

ترین نوع  ی جز بیان سطحیچیز« فوق چپ»ظاهر در   دهم چرا و چگونه این تز

تغییر و تحوالت کنونی در دولت در واقع امر،  .رویزیونیسم و رفرمیسم نیست

ها، که تازه به شدت قابل بحث است، بلکه در تغییرات  بایست نه در آثار ساده آن می

روزافزون مبارزۀ طبقاتی، جستجو   مهم در چفت و بستِ اقتصاد و سیاست و در حدت

طالعه قرار گیرد. اما این تحوالت به نظر من در حال حاضر خودمختاری گردد و مورد م

گونه که جی  ای که، همان برد، خودمختاری ولت کاپیتالیستی را زیر سؤال نمینسبی د

۱۹ گیرد تازگی در مورد گُلیسم نشان داده است، اشکال مختلف به خود می ام ونسان به
. 
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 دستگاه های ایدئولوژیک دولت

ک ماند آخرین مسأله که به نظر من بسیار مهم است و به نقش ایدئولوژی یسرانجام، م

شود. در واقع سنت مارکسیستی به تحلیل نقش  در کارکرد سلطۀ سیاسی مربوط می

یافته پابند شده است: تنها  ر معنای قوی سرکوب فیزیکی سازمانگرانه دولت د سرکوب

هم در بند  ی او است. میلیپروبلماتیک هژمون استثنای قابل توجه، گرامشی و

دولت و روند های طوالنی و عالی خود به درستی بر نقش ایدئولوژی در کارکرد  تحلیل

م، از نقطه نظر دیگری، تالش کاری که من در کتاب :۱۷نماید  سلطۀ سیاسی تأکید می

 .ام انجام دهم کرده

 تلف، در این مورد بهبند و نه من، به دالیل مخ کنم که نه میلی ن همه، من فکر میبا ای

 ایدئولوژی واقع، در. نبود صادق گرامشی مورد در این اما ایم، اندازه کافی پیش نرفته

وغیره، موجود نیست بلکه به معنای قوی « یزندگ شیوه» رسوم، و رسم ها، ایده در تنها

هایی که از طریق خودِ روند  ا نهادها تجسم یافته است: دستگاهها ی کلمه، در دستگاه

اساساً از ایدئولوژی سر بر یابند در حالی که  تم دولتی تعلق مینهادی شدنشان به سیس

معنی محدود یا اند. در این مسیر سنت مارکسیستی گرایش به این داشته که  آورده

برای مفهوم دولت قایل شود. به این ترتیب که نهادهای با کارکرد اساساً  ای ویژه

شرکت کننده در دولت پنداشته شده، و نهادهای با گرانه به عنوان نهادهای  سرکوب

بند تحت عنوان  دولت، به جایی که میلی« خارج از به»کارکرد اساساً ایدئولوژیک 

کند، رانده شده است. با این همه  مشخص و از دولت متمایز می« سیاسیسیستم »

ولت را مفهوم د»خواست  ن نکته انگشت گذاشته بود وقتی میگرامشی به درستی بر ای

هژمونیِ اعمال شده تدقیق کند، دولتی که عموماً به عنوان دیکتاتوری و نه به عنوان 

های خصوصی همانند کلیسا، سندیکا، حزب، مدرسه، غیره، پذیرفته  توسط ارگانیسم

 «شده بود
 دستگاه عنوان به باید بلکه داری زمام دستگاه تنها نه را دولت» ، و یا:۱۱
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اما گرامشی این اشارات را نه توسعه داد و نه  .۱۱ «کرد رکد نیز هژمونی «خصوصی»

 .تحکیم کرد

خواهم به شکلی بسیار خالصه و  می ۲۱ ،به هر رو، این هم تزی که به دنبال آلتوسر

شماتیک مطرح کنم: سیستم دولتی از چندین دستگاه )یا نهاد( ترکیب شده است که 

یافته،  سازمانبه معنای سرکوب فیزیکی گرانه، قویا  ها نقش اساساً سرکوب برخی از آن

گر( دولت، یعنی  ها دستگاه )سرکوب دارند و بعضی نقش اساساً ایدئولوژیک. اولی

اند )کابینه، ارتش، پلیس، دستگاه دولت به معنای کالسیک مارکسیستی کلمه 

دهند مانند  های ایدئولوژیک دولت را تشکیل می ها دستگاه ها، ادارات(. دومی دادگاه

ها و  ای انقالبی(، مدرسهلیسا، احزاب، سندیکاها )به استثنای حزب و سندیکک

ده هم خانوا خود و( تلویزیون رادیو، جراید، انتشارات،) «ارتباطی» وسایل ها، دانشگاه

دستکم در شیوه تولید کاپیتالیستی از بعضی نقطه نظرات؛ و این امر مستقل از خصلت 

اسما و   است، یعنی مستقل از اینکه بودنشان« خصوصی»یا « عمومی»صوری 

، یعنی به «قضائی»: در غیر این صورت به یک تعریف باشند« بخشی از دولت» رسما

 .غلطیم ع کلمه، ایدئولوژیک از دولت درمیمعنای وسی

 از و کرد صحبت جمع شکل به دولت ایدئولوژیک های دستگاه از بایست می چرا –الف 

 سنتی معنای به دولت  دستگاه مفرد؟ کلش به دولت( گر سرکوب)  دستگاه

 قوی بسیار درونی وحدت یک دولتی، سیستم مرکزی هسته عنوان به آن، مارکسیستی

طبقه یا  وحدت قدرت طبقاتی دولت )قدرت به مستقیماً که دارد اختیار در سخت و

کل بسیار سخت مناسبات میان شود. این واحد به ش جناح هژمونیک( مربوط می

گر( دولت مانند  دهد، دستگاه )سرکوب مان میمختلف این دستگاه را فر «های شاخه»

کند. تا جایی که به  مد در مجموعۀ سیستم دولتی عمل مییک زیرسیستم کارآ

ها هم در مناسبات میان خود و هم در  های ایدئولوژیک دولت مربوط است، آن دستگاه
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برخوردارند، و همین است شان با دستگاه دولت از خودمختاری نسبی مهمی  مناسبات

 .پوشاند می را شان خصوصی «صوری» که خصلت

دولت مدیون موارد زیر است:  های ایدئولوژیک این خودمختاری مهم دستگاه

های  امر ایدئولوژیک، که تعلق دستگاه خودمختاری نسبی امر سیاسی نسبت به(الف

ها ایدئولوژی  دستگاه ابداً لغو نکرده است: اینایدئولوژیک به سیستم دولتی آن را 

 ؛(است برعکس بلکه ،«سازد می» )این کلیسا نیست که مذهب را« کنند نمی خلق»

( تاثیر طبقه یا بسازند؛  و آن را جایگیر می پردازند می «خودانگیخته» ایدئولوژی ها آن

وازی، طبقه کارگر( بر هژمونیک )مالکیت ارضی، سرمایه متوسط، خرده بورژجناح غیر

عیف سیستم دولتی هستند: این های ض حلقه ها غالباً ها. این دستگاه هاین دستگا

)سرمایه متوسط( را « درتبلوک ق»های غیر هژمونیک  ها قدرت طبقات یا جناح حلقه

طبقات مسلط کهن )کلیسا برای  پناهگاهچنین غالباً یا  ها هم این .بخشند مادیت می

گاه آموزش و پرورش برای بورژوازی آریستوکراسی ارضی در گذار به کاپیتالیسم، دست

برای طبقات مسلط جدید اولین استحکامات   در اتحاد جماهیر شوروی( هستند یا

 .()دستگاه انتشارات برای بورژوازی در فرانسه پیش از انقالب

های  حرف زد، یعنی دستگاه دولتیچرا اکنون باید از دستگاه ایدئولوژیک  -ب 

 ی ادغام کرد؟ایدئولوژیک را در سیستم دولت

اما این کافی نیست و باید فراتر از آن  .نیست جامعه در «خنثی» ایدئولوژی چیزی (۱

تواند تنها توسط ابزارهای سرکوب فیزیکیِ صِرف انجام  رفت: سلطۀ سیاسی خود نمی

پذیرد، بلکه نیازمند مداخلۀ تعیین کننده و مستقیم ایدئولوژیک است: به این معنا که 

ایدئولوژیکِ خود، مستقیماً با سیستم « های دستگاه»شکل موجودیت  ایدئولوژی تحت

و هم جایگاه فشرده دولتی در آمیخته است، سیستمی که خود هم بیان، هم ضامن 

 .باشد قدرت سیاسی می



 پوالنزانسنیکوس 

 32 

: دولت، برای  مراجعه نمودبه این ترتیب باید به تعریف مارکسیستی دولت  (۲

گر، بلکه از  حصار داشتن نیروی فیزیکی سرکوبها، به شکل اساسی نه با در ان کالسیک

شود.  گیری و اتوریته تعریف می اش به عنوان مرجع تصمیم طریق کارکرد اجتماعی

دهد که کارکرد آن در این نکات است: تداوم  دولت مرجع قدرت مرکزی را تشکیل می

وحدت و انسجام فرماسیون اجتماعی، تولید شرایط باز تولید یک فرماسیون در 

 مبارزه از سیستم یک در تولید شرایط گسترده بازتولید سان بدین ومجموعه اش، 

 بسیار شکل به سیستمی، چنین در ایدئولوژیک های دستگاه اساسی نقش. طبقاتی

 .انجام همین وظیفه است دقیق

های ایدئولوژیک حفظ انسجام و وحدت یک فرماسیون از  کارکردهای اصلی دستگاه

 شرایط تولید با را فرماسیون یک مسلطْ ایدئولوژی –ازتولید است طریق تولید شرایط ب

 تولیدش، شرایط بازتولید با سان بدین و اش، مجموعه در فرماسیون یک بازتولید

 یکسان مرحله این در. گردد نمی محدود ها ایده به ایدئولوژی – «کند می تحکیم»

 را ایدئولوژیک های تگاهدس و آن، اکید معنای به دولت دستگاه میان عملکرد بودن

 .یابیم درمی

های  دستگاه دولت، به معنای اکید آن، شرطِ امکانِ وجود و کارکرد دستگاه (۹

ها اساساً  اگرچه نقش این دستگاه .ایدئولوژیک در یک فرماسیون معین، است

ها  گر عموما به شکل مستقیم در کارکرد آن ایدئولوژیک است، و اگرچه دستگاه سرکوب

های  ها دستگاه کند، با این وصف شکی نیست که دائماً در پشت آن نمی مداخله

توان چنین فرموله کرد که با خود فاکتِ تجسم ایدئولوژی  ایدئولوژیک حاضر است. می

ها در جایگاه  ها، یعنی از طریق خودِ روند نهادی شدن است که این دستگاه در دستگاه

بیانگر یک قدرت « نهاد»یا « دستگاه»سو هر از آنجا که از یک  .دولتی قرار می گیرند

تواند  طبقاتی است، در حالی که از سوی دیگر دولت که جایگاه مرکزی قدرت است می
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های یک فرماسیون اجتماعی تعریف  گیری دستگاه چنین به عنوان مرجع تصمیم هم

های ویژه  یدئولوژیک در کارکردشان و در شکلهای ا سان دستگاه گردد. بدین

 .گردند ه معنای اکید آن، تعیین میگر دولت ب شان، توسط دستگاه سرکوب گونگونا

های ایدئولوژیک در میان خود و نسبت به دستگاه دولت به  هرچند این دستگاه (۴

معنای اکید آن، از خودمختاری نسبی برخوردارند، اما به همان سیستم تعلق دارند و 

کنند. هر تغییر و  تنظیم شده تبعیت میبه این ترتیب از همان اشکال دگرگونی های 

ی «ها شاخه»ا بر نقش و مناسبات متقابل تحول مهم در نوع یا در شکل دولت نه تنه

های  دستگاه دولتی به معنای اکید، بلکه بر نقش و مناسبات متقابل دستگاه

سو و دستگاه دولت به معنای  ایدئولوژیک دولتی میان خودشان، و میان اینها از یک 

تر از اشکال  هیچ چیز روشن ید آن از سوی دیگر نیز بازتاب دارد: از این نظراک

 .ای که دولت کاپیتالیستی از سر گذرانده، نیست دولتی

لنینیستی دولت،  -سرانجام، آخرین دلیل این است که: بنا به تئوری مارکسیست (۱

لکه می باید یک انقالب سوسیالیستی صرفا به معنای تغییر در قدرت دولتی نیست، ب

 حال. کند «خُرد» های ایدئولوژیک دولتی را هم  های دولتی، و از جمله دستگاه دستگاه

ه ب را دولت «تخریب» تز ضمنی شکل به عمل در مارکسیسم های کالسیک اگر

 این از دقیقاً– اند داده گسترش غیره احزاب، مدارس، کلیسا، –های ایدئولوژیک  دستگاه

 های دستگاه عنوان به را ایدئولوژیک های دستگاه این خود، یکپرات در آنان که روست

 یا ساده ابزارهای که هایی دستگاه عنوان به یعنی: اند گرفته فرض دولتی ایدئولوژیک

ها را به  نیستند که با یک تغییر ساده در قدرت دولتی بتواند آن «خنثی» وسایل

 .صورت موجودشان گرفت و به شکل متفاوت بکار برد

تواند یک قدرت  ، به معنای اکید آن، نمی«دستگاه دولتی بورژوایی»ن قدر که یک هما

هم « های ایدئولوژیک دولت بورژوایی دستگاه»دولتی پرولتاریایی را تحقق بخشد، 
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توانند یک ایدئولوژی پرولتاریایی پرورانده و آن را در اذهان حک کنند، و جز این  نمی

ا را جاودانه نمایند. با این حال، از سوی دیگر روشن کنند که پراتیک طبقات بورژو نمی

از آنها، به خاطر خودمختاری های ایدئولوژیک دولتی یا هر یک  است که دستگاه

« خرد»های سرکوبگر دولتی  دستگاه همزمان با و به همان شکلِ توانند شان، نمی نسبی

 پیش شرط دولتی گر دستگاه سرکوب« تخریب»نماید که  شوند. عالوه بر آن چنین می

 .های ایدئولوژیک دولتی است دستگاه« تخریب»

کند:  بینیم که این ما را به مسأله دیکتاتوری پرولتاریا و انقالب فرهنگی نزدیک می می

کند. با این  بند دور می که این در عین حال ما را از میلیاما احساس من این است 

بند  های سیاسی میلی گیری سی نتیجهمستقیماً وارد وار حال من در نظر ندارم اینجا

دهد. من این مبحث را با  ها خود را بسیار رازدار نشان می شوم، که تازه در مورد آن

کنم: اگر لحن این مقاله  یادآوری آنچه که در ابتدا مورد اشاره قرار دادم تمام می

 .نموده استبند در من بیدار  های میلی ای است که تحلیل عالقه انتقادی است، دلیل بر
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 ها: یادداشت

 سیستم تحلیل. کاپیتالیستی دولت در جامعه  ت:این کتاب اخیراً بازنشر گردیده اس .۱

 .۲۱۱۲[، بروکسل، انتشارات دانشگاهی بروکسل، ۱۱۹۱] غربی قدرت

 .۱۱۹۱ن پوالنزاس، قدرت دولتی و طبقات اجتماعی، پاریس، انتشارات مسپرو،  .۲

 .۹۱و  ۹۱ ه همان جا، صفح .۹

[، ۴، نیولفت ریویو ]«تئوری سیاسی مارکسیستی در بریتانیای کبیر»پوالنزاس،  .۴

 I/43  ،۱۱۹۷ژوپن -می

 .ر میلی بند، دولت در جامعه کاپیتالیستی، همان جا .۱

 .۱۱همان جا صفحه  .۹

 .۱۷-۹۷همان جا، صفحات  .۷

 .۱۷۹-۱۴۷، بویژه ۱۷۹-۱۱همان جا، صفحات  .۱

 .۱۴۱-۱۱فحات همان جا، ص .۱

 و ؟ ۱۲۱همان جا، صفحه  .۱۱

 .۱۱۷همان جا، صفحه  .۱۱

 و ؟ ۱۴۷همان جا، صفحه  .۱۲

 و ؟ ۱۱۱همان جا، صفحه  .۱۹

 و ؟ ۱۱۱همان جا، صفحه  .۱۴

 و اقتصاد در ،«دولت انحصاری کاپیتالیسم» اجالس شوازی لو روا در مورد .۱۱

 .ویژه شماره سیاست،

 .۱۱۹۱ر سپتامب-، اوتعصر مدرندر  .۱۹

 .۹۱۱-۲۱۱میلی بند، همان جا، صفحات  .۱۷

 .۹۱۹، صفحه ۱۱۱۹، پاریس، انتشارات سوسیال، های زندان نامهگرامشی،  .۱۱
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 .۲۱۹، صفحه ۱۱۱۱، پاریس، انتشارات سوسیال، آثار منتخبگرامشی،  .۱۱

. ]این متن پلی کپی شده تحت عنوان ۱۱۹۱آوریل -متن پلی کپی شده، مارس ۲۱

 .منتشر خواهد شد« های ایدئولوژیک دولتی دستگاه ایدئولوژی»

 :توضیحات تکمیلی

*- Thomas Burton Bottomore  (1920-1992)شناس مارکسیست  ، جامعه

 (1964) ها در جامعه الیتو   (1995) طبقه در جامعه مدرنبریتانیایی، از جمله آثار او 

 .ار مارکس نیز بودو آثاری در مورد مارکس است. او مترجم و منتشر کننده آث

**- Raymond Aron  (1905-1983)نگار، پژوهشگر سیاسی، جامعه شناس و  ، روزنامه

 .تاریخ نگار فرانسوی طرفدار لیبرالیسم
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 داری دولت سرمایه
 2پاسخ به نیکوس پوالنزاس 

 

عاتی که سازی مفاهیم و موضو س برای تامین مشارکت در امر روشننقد نیکوس پوالنزا

چپ عموماً برایشان اهمیت حیاتی در پروژه سوسیالیستی قائل است، ولی زمان درازی 

اند، دقیقا باب  رفته شده یا به سکوت برگزار گشتهاست که بیش از حد نادیده گ

 . گشاید ترین نوع مباحثه را می مناسب

 آن کرد همخوا تالش که –رسد  نقد پوالنزاس به نظرم مستدل نمی با اینکه بخشی از

 دفاع“ بحث مورد کتاب از فرعی شکل به که است این فقط من قصد – کنم ثابت را

 ”کنم
طرح کنم که تحلیل پوالنزاس  تر در نظر دارم چند مسأله کلی من بیش :۱

ای در بررسی ماهیت و نقش دولت در جامعه  نگیزد و به نظر من از اهمیت ویژها برمی

                                                 
2
 capitaliste)/-letat-de-probleme-https://www.contretemps.eu/le 

امعه ج در دولت“ او اثر از منتشر شد رالف میلی بند به انتقادات نیکوس پوالنزاس  1672در این مقاله کالسیک که در سال 

ی تئوری مارکسیتسی به شکل عام، و پردازد که برا می  مسائل از ای  پاسخ می دهد. او در این مقاله به مجموعه” سرمایه داری

 و مارکسیستی تئوریک پروبلماتیک یک ساختن میان -توازنی چه یا –برای درک دولت به شکل ویژه حیاتی اند. چه مناسباتی 

وهش آمپیریک موجود است؟ وحدت طبقۀ مسلط و خودمختاری نسبی دولت را چگونه باید دید؟ پژ توسط بورژوایی ایدئولوژی رد

 و ایدئولوژی تولید در نقشی چه –احزاب، کلیسا، سندیکاها، وسایل ارتباط جمعی، سیستم آموزشی، خانواده  – متنوع نهادهای

،   در نیولفت ریویو منتشر شد و در همان سال در فرانسه 1672این مقاله در ژانویه سال   کنند؟ می بازی دولتی سیستم برابر در

 .شر گردیدتوسط مجله سیاست امروز، ترجمه و منت

 

https://www.contretemps.eu/le-probleme-de-letat-capitaliste)/
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دوارم دیگران هم به نوبه خود مشتاق پیوستن به این ی برخوردار است. امیتسکاپیتالی

 .بحث باشند

 

 مسألۀ متد .1

هایش  رغم شایستگی است. به نظر پوالنزاس کتاب من بهاولین نکته به روش مربوط 

دهد؛ انحرافی که  کند( تحلیل معیوبی ارائه می )که او سخت سخاوتمندانه ستایش می

دهد  هائی را که مورد استناد قرار می دادهند ناشی از نبود یک پروبلماتیک است که بتوا

*به شکل درستی مطرح کند. پوالنزاس آنچه را که چارلز رایت میلز
” م مجردسآمپیری“ 

شرط هر بررسی علمی  پیش“گوید که  می یدهد. او به درست نامد به من نسبت می می

 :نویسد ؛ او می”ی به کار رفته در آن استشناخت توضیح اصول معرفت” مشخص“امر 

برد،  کار نمی هچون تئوری دولت، ب بند هیچ جا تئوری مارکسیستی دولت را، هم میلی“

در واقع من به ”. با این که این تئوری به صورت تلویحی در کار او پیوسته حاضر است

کنم، هرچند به اختصار.  تئوری مارکسیستی دولت را طرح می شیوه بسیار صریحی

جای دیگری مورد  که، مستقل از این که این تئوری رادلیل این اختصار این است 

باور  ، منظور من در تقابل قراردادن مفهوم مارکسیستی دولت و۲ام  بررسی قرار داده

های باور دموکراتیک را به تنها شکلی که به نظرم ممکن  دموکراتیک بود، تا نارسایی

 حق دارد که بر اهمیت یک بود، یعنی بر پایه تجربی به نمایش بگذارم. پوالنزاس کامال

پروبلماتیک مناسب در این امر تاکید کند. و ممکن است که مطلب من در این مورد به 

این ” ضمنی مداوم حضور“اندازه کافی صریح نبوده باشد، اما به مجرد این که او 

 هم قدرها آن من مطلب کنم  کند، فکر می ماتیک را در کار من خاطر نشان میپروبل

 دیگر عبارت به. باشد نشده ناقص آمپیریسم از ناشی تحریف با گوید می او که
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های بورژوایی  ایدئولوژی“ب نیست و من غای من کتاب در او نظر مورد پروبلماتیک

 .”ام ها مورد حمله قرار نداده دولت را با قرار گرفتن خود در زمین آن

ن ایده سازد: من ای میدهد، چنین روشن  نقصانی را که به کار من نسبت می پوالنزاس

کند، در  وجود یک طبقۀ مسلط را منتفی نمی ها لزوماً که بر مبنای آن تعدد الیت

های کتاب را  دهم )و من دقیقاً یکی از بخش ل با مفاهیم تعددگرایانه قرار میتقاب

حال از نقد مفهوم الیت ام(، و در همان  عنوان داده” اقتصادی و طبقه مسلطهای  الیت“

دهم که در رد  را در درون پروبلماتیکی قرار می کنم، و از همین رو خود می کوتاهی

کوشم. اینجا هم شک دارم که این مالحظه مجاز باشد. من از بار  کردنش می

اری هم از سوء بسی های مثال و آگاهم مفاهیم و ها واژه ایدئولوژیک و سیاسی بعضی از

در مورد به کار بردن عبارت مین است که ؛ دقیقاً برای ه۹ام  ها نقل کرده کاربرد آن

ز همه ام. اگر به این نتیجه رسیدم که آن را به کار ببرم، پیش ا تردید داشته” ها الیت“

گیری آن به اندازه که به کار – اشتباه به شاید –کردم  به خاطر این بود که فکر می

حتوای کافی عادی شده است )ممکن است که در زبان فرانسه این عبارت یک م

 –تری از زبان انگلیسی داشته باشد(، و بعد، این عبارت  دئولوژیک بسیار نشاندار شدهای

 من تز با که بود بهترینی نظرم به  – شود برده کار به آن طرفانه بی مفهوم در وقتی

 که –های جداگانه در میان طبقه مسلط  یتال وجود که معنا این به: داشت خوانایی

 با - کند ی  مشخص فراکسیون تر ضعیف اما شده شناخته تر خنثی عبارت با پوالنزاس

 نیکوس .دارد خوانایی کامال دارند تعلق آن به خودشان که ای طبقه این وجود

ن شده پنها ”ها الیت تعدد“ انگاره با که ،”کنکرت واقعیت“ که کند می تصور پوالنزاس

گویم  به سهم خود میود. من ش ردن انگاره خود الیت قابل فهم میاست، تنها با رد ک

شود مگر با برگرداندن انگاره الیت علیه کسانی که از آن به  که واقعیت درک نمی

کنند، مگر با نشان دادن ضرورت وارد کردن  توجیه و برهان تراشی استفاده می منظور
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ر علوم اجتماعی بورژوایی آن در مفهوم طبقۀ مسلط یا حاکم. از این رو مفاهیمی د

این اقدام غالباً  توانند در خدمت هدف نقد یا توجیه به کار روند که میشوند  ییافت م

 .هایی در بر داشته باشد اما برخی اوقات موجه و الزم است تواند ریسک می

است از یک مسألۀ با این حال موضوعی که توسط پوالنزاس مورد بررسی قرار گرفته  

و مناسبات آن با تئوری مربوط تجربی رود و به جایگاه تحقیقات  مفهومی فراتر می

تواند به معنایی  می دولت در جامعه کاپیتالیستیکنم که  شود. در این باره اذعان می می

باشد. اما من به سهم خود ”تئوریک“که مورد اشاره پوالنزاس است، به شکل ناکافی 

قدرت  خود اوای که از تحلیل کتاب من و اثر دیگر  کنم که رویکرد او، به گونه فکر می

برد. رک و پوست  آید، از نقصان معکوس رنج می بر میسیاسی و طبقات اجتماعی، 

ین عرصه، مشغولیت ذهنی کم در ا گویم ممکن است پیش بیاید که، دست کنده می

ریزی یک پروبلماتیک در خور و ممانعت از سرایت پروبلماتیک متقابل  انسان طرح

ا، در نشان دادن خطای تجربی و برهان عملی رباشد، تا جایی که لزوم یک مطالعۀ 

گوید هیچ  به فراموشی بسپارد. پوالنزاس می های متاثر از ایدئولوژی، پروبلماتیک

لزومش بدیهی ندارد: من بر پایه پروبلماتیکی که ” کنکرت“مشکلی با مطالعه و بررسی 

رط گویم این بررسی و پژوهش واقعیت یک ش روم و می است، بسیار فراتر می

گر آن است،   تالش در امر راززدایی است که اثر من بیان  sine qua nonناپذیر  ناباجت

تر از  گونه که پوالنزاس نیز با ابراز لطف آن را گفته است. سرانجام، چه کسی بیش همان

خود مارکس اهمیت به آزمون گذاشتن از طریق فاکت را در بررسی صحت و سقم )یا 

این کار اختصاص اش را به  و چندین سال از زندگیقرار داده رد( تئوری مورد تاکید 

که پوالنزاس بر این ضرورت خواهم حتی یک لحظه مدعی شوم  داده است؟ من نمی

کنم تمایل او ترجیحاً بر این است که برای این  بندد، با این حال فکر می چشم می

ین مالحظه من در اش را دارد قائل شود. ا وع اهمیتی کمتر از آن چه شایستگیموض
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کنم که مسألۀ قرار دادن  همکارانش هم معتبر است. تاکید می مورد لوئی آلتوسر و

انگارانه )و خطا( با تحقیقات ضد تجربی نیست: مسأله  های تجربی در تقابل ساده روش

 .شویم، و یک نکته مهم در همین جاست ها قائل می آن جایگاهی است که برای آن

 

 خصلت ابژکتیو دولت -2

کند. اما پیش  از عدم توافق میان ما را مطرح میپوالنزاس در تحلیل خود نکات دیگری 

مساله کاذب “آن چه که او  از این که به این نکات بپردازم به شکل خیلی خالصه به

کنم. از بعضی جهات، این یک مسأله کاذب است اما  نامد، اشاره می می” گرایی مدیریت

های مدیران )به  ست است که گفته شود انگیزهرفقط از بعضی جهات. این ناد

ان را از دیگر اعضای طبقه ای است که آن گردیم( به گونه های مدیران باز می انگیزه

شرکت »کند؛ پوالنزاس و من در این توافق داریم که تز  دار متمایز می سرمایه

د شده( بنگاهی که بر اساس احساسات عالی یا معنویات ایجا) «احساساتی یا معنوی

 «.جز برای سر درگم کردن نیست

شوم که فاقد آن  اهمیتی قایل می»نویسد که من برای مدیران  اما پوالنزاس می

در سازماندهی این باور به نظر من کم بها دادن به اهمیت و وزن مدیریت «. هستند

داری است )برخوردی که خود مارکس هم در صد سال پیش،  درونی تولید سرمایه

های گوناگون  تفاوت مناسبات میان فراکسیون“بر خواهد  پوالنزاس هم می .۴ (نداشت

ها هر چند در واقع مهم باشند و باید در هر تحلیل  تاکید کند. اما این تفاوت” رمایهس

ویم گ ساب آیند، اما من به نوبه خود میاقتصادی و سیاسی کاپیتالیسم معاصر به ح

شود این خطر را دربر دارد که  سبات قایل میاها و من اهمیتی که او برای این تفاوت

انسجام اساسی بین این عناصر گوناگون را نادیده بگیرد، و در نتیجه به نفع آنانی تمام 
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کشند تا بتوانند انسجام اساسی طبقۀ کاپیتالیست  ها را بیرون می شود که این تفاوت

 .در چارچوب یک کاپیتالیسم پیشرفته را انکار کنند

که من اهمیت غیرموجهی برای  کند ، وقتی پوالنزاس به این اشاره میتدر هر صور

بدهم یک  ها من هرگونه اهمیتی به این انگیزه های مدیران قائلم، یا حتی اینکه هزانگی

گذارد. به  تر را به معرض نمایش می ام، یک موضوع بنیادی اشتباه واقعی مرتکب شده

کند نیازی  عیت طبقۀ مدیران را مشخص میقدر مورد آنچه مو” برای داوری“عقیده او 

جایگاه آنان در روند تولید “به در نظر گرفتن دالیل رفتاری آنان نیست، بلکه باید تنها 

را در نظر گرفت. به نظر من باید به هردوی این ” و مناسبت آن با مالکیت وسایل تولید

کننده است  مورد تعیین های مدیران در این جه کرد، نه به خاطر اینکه انگیزهمراتب تو

ها در نظر من چنین  هزکند این انگی نزاس دچار اشتباه است که تصور می)و پوال

ها چنین خصلت  باید نشان داد که چرا این انگیزه، بلکه چون، دقیقاً ۱ (اهمیتی دارند

تواند به استداللی که باید  کوت کامل در برابر این پدیده، میای ندارند. س کننده تعیین

های مدیرگرایانه قرار گیرد خدشه وارد کند.  خدمت ویران کردن توجیهات تئوری رد

سرمایه بدون شک به همین دلیل است که باران و سویزی، به عنوان مثال، در 

توجه   [business behaviour]”رفتار مدیران“به  [Monopoly Capital]  انحصاری

 .دهند زیادی از خود نشان می

نام  [elite State ] الیت دولتیتری در مورد آن چه من  کل بازهم قاطعشمسألۀ انگیزه به 

شود که من،  شود. پوالنزاس متذکر می مناسبات آن با طبقۀ حاکم مطرح میام و  نهاده

دهم اعضای این طبقه خود در  ایدئولوژی بی طرفی دولت، نشان میبرای رد کردن 

ولتی را در اصر گوناگون سیستم ددولت شرکت دارند، و چگونه کسانی که فرمان عن

و او )های خاستگاه اجتماعی، موقعیت، محیط و اطرافیان  اختیار دارند از جنبه

دهد:  پوالنزاس ادامه می .دارند پیوند دولت با( کند اضافه هم را ایدئولوژی توانست  می
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 دربر ”زدایی ابهام نظر از اساسی اهمیت“ اما این شیوه پرداختن به مسأله با این که

 گرفته خدمت به تز این توجیه برای او که استداللی. نیست شیوه ”ترین مهم“ دارد،

تری روایت کنم:  که باید آن را به شکل مفصل است اساسی آنقدر من بحث برای

رابطه میان طبقه بورژوا و دولت یک رابطه عینی است. در یک فرماسیون اجتماعی “

ع طبقۀ مسلط در این فرماسیون ناشی از خود معیّن تناظر فونکسیون دولت با مناف

مبنای یک بر “به همین ترتیب آنانی که عضو دستگاه دولت اند ”. سیستم است.

شان  کنند. خاستگاه طبقاتی آنان نسبت به جایگاه طبقاتی وحدت درونی ویژه عمل می

 تعلق دولت دستگاه به آنان که است رو این از دقیقاً که جایگاهی …مرتبه ثانوی دارد

 در که، نقشی … دولت نقش نمودن روز به از است عبارت شان عینی کارکرد و دارند

 .”گوید می جواب مسلط طبقۀ منافع به مجموع،

ت که ترینش این اس کنم. اولین و کم اهمیت من در این مورد دو نکته مطرح می

به نقش  که” مناسبات ابژکتیوی“گذاری خود من را بر پوالنزاس تا حد زیادی تاکید

واقع من بارها بر این گیرد. در  اش هستند، دستکم می دهنده ند و شکلا دولت مربوط

ام که دولت و بوروکراسی، خاستگاه اجتماعی و موقعیت طبقاتی و حتی  تاکید کرده

خواهد باشد، تابع جبرهای ساختاری  ی افراد دست اندر کارشان هرچه میایدئولوژ

بر این جنبه از تری  بایست با شدت باز هم بیش ن مید مذاتی خود سیستم اند. اما شای

 .دمکر موضوع پافشاری می

کند و وقتی از تحلیل ماهیت الیت دولتی،  در این مورد یک جانبه برخورد می پوالنزاس

د. در واقع، افت زند، به افراط می فایده بودن این موضوع، سر باز میبا ادعای خالی از 

انجامد که  ، به این نظریه می”اسبات ابژکتیومن“ی انحصاری بر گذاراستدالل او با تاکید

 فعالیت دولت، در همۀ جزئیات و درهر لحظه، تماماً توسط این مناسبات تعیین شده

کند که جبرهای اعمال شده توسط ساختار  است؛ به عبارت دیگر او تأیید می
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های  اجرای سیاستق کننده اند که رهبران دولت را، از طری ها آن قدر تعیین سیستم

کنند. اما او در همان حال  ، به کارمندان ساده تبدیل می”ستمسی“تحمیل شده توسط 

ای که دولت را مانند ابزاری ساده و به دلخواه قابل  سنت طوالنی مارکسیستی“

شمارد؛ و برخالف آن، خصلت  کرد، مردود می ستکاری از سوی طبقه حاکم تلقی مید

 .دهد را مورد تاکید قرار میت دول” نسبتا خودمختار“

ساختارهای “کند جز قرار دادن مفهوم  من، همه این شرح و بسط کاری نمی اما، از نظر

اما از آنجا که طبقۀ حاکم یک ”. طبقۀ حاکم“جای  هب” مناسبات ابژکتیو“و ” ابژکتیو

لیت یابیم: تبعیت ا تاً خود را در نقطه عزیمت باز میعنصر مسلط سیستم است ما نهای

دولتی از این طبقه؛ در نتیجه دولت توسط طبقۀ حاکم، که او را مجبور به اجرای 

نشده است: دولت بنا به این اراده به شکل خودمختار عمل  “دستکاری“اوامرش کند، 

را به آن تحمیل ” بات ابژکتیوشمناس“کند، اما تنها و تنها به این دلیل که سیستم  می

کند وغفلت این دو  ناسیونال دوم و سوم را محکوم میانتر پوالنزاس اکونومیسم .کند می

دهد. اما به نظر من  ها نسبت می لت را به اکونومیسم آنانترناسیونال از تحلیل دو

ی فوق تواند مستقیماً به نوعی دترمینیسم ساختاری یا بهتر بگوئیم به نوع تحلیل او می

گرایانه مناسبات  واقعشود که بررسی حقیقتاً  دترمینیسم ساختاری منجر می

 .سازد را ناممکن می” سیستم“یان دولت و دیالکتیکی م

طبقاتی پیش از هر چیز به دولت در این جوامع “من به نوبه خود بر این باورم که 

قابل اجتنابی پاسدار و پشتیبان منافع اقتصادی مسلط است. ماموریت و شکل غیر

 ” ین سلطه، و نه بازدارندگی آنآن عبارت است از تضمین برتری ا” حقیقی“هدف 
۹

. 

لیت دولتی خود را از چنین باور دارم که در چارچوب این پروبلماتیک، ا اما من هم

دهد  از تصویری که پوالنزاس ارائه می تر ای از مناسبات بسیار پیچیده طریق مجموعه

 زۀاندا تا دستکم دیگر، سوی از. یابد می متصل کلی طور به جامعه به و به سیستم
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 تحلیل در من که گیرند می شکل عواملی نوع آن توسط مناسبات این مهمی، اما معین

 .شوند به بازی گرفته نمی پوالنزاس ارزیابی در و کنم می وارد خود

خطر سیاسی این فوق دترمینیسم ساختاری به نظر من روشن است. چرا که اگر الیت 

شود، در نتیجه میان دولتی  عا میعینی و ابژکتیو باشد که اد چنین اسیر ساختارهای

 باشند کار محافظه نیست مهم –که در دست پیروان یک قانون اساسی بورژوایی است 

 واقعی تفاوت شود، می رهبری ها فاشیست توسط که دولتی با –دموکرات  سوسیال یا

 ،”طبقه علیه طبقه“ دورۀ در را کمینترن که بود زاویه این از مساله طرح. ندارد وجود

 شکل به آلمان کارگری جنبش برای را ها نازی پیروزی پیامد که کشاند اینجا به

چپ است که این روزها هم کم یاب  ماورای انحراف یک این. بگیرند کم دست مهلکی

انحراف ماورای چپ[ قرینه یک انحراف راست است که بر مبنای آن ]هم نیست. این 

ل دموکرات همراه با مقادیری اصالحات در تغییر کابینه مثال انتخاب یک کابینه سوسیا

پرسنل سیستم دولتی برای تحول ریشه ای در ماهیت و نقش دولت کافی است. در هر 

 .دو صورت، هر دو انحراف اند و هر دو خطرناک

” استقالل نسبی“داری و دولت، در ایده  ها در اشکال زمام همین سنخ از حذف تفاوت

گوید که  کند، نمایان است. او می ن دفاع میاس از آدولت ]از طبقه مسلط[ که پوالنز

نامیده و به باور او منظور مارکس این بوده « مذهب بورژوازی»مارکس بناپارتیسم را 

است. اگر اشتباه نکرده باشم، ” شاخص همه اشکال دولت کاپیتالیستی“که بناپارتیسم 

 اسمشن که چنین تعبیری را مجاز کند، نمیمن هیچ متنی از مارکس 
اگر چیزی  (پ)

ت به باور من مارکس در داشت که چنین استنتاجی را مجاز کند، در آن صور وجود می

م معنایی داشته بوده است. چرا که درست برعکس، اگر این مفهوم بناپارتیس اشتباه می

توان گفت همین است که بر همۀ اشکال دولت کاپیتالیستی نشان  باشد، به جرأت می

تنها شکل “چه مارکس گفته، این است که در فرانسه بناپارتیسم  نگذاشته است. آن
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داری در عصری بوده است که بورژوازی شکست خورده و طبقه کارگر هنوز  ممکن زمام

ها،  ن کامالً حقیقت دارد که همۀ دولتای .۷داری ملت را کسب نکرده بود  ظرفیت زمام

کند  ادرست تعبیر میریۀ مرا نهستند، و پوالنزاس نظ” خودمختار“به درجات مختلف، 

ورد افراطی، فاشیسم، به گوید من در نهایت این خودمختاری را تنها در یک م وقتی می

کنم، این است که فاشیسم یک مورد  در واقع آنچه من طرح می .۱شناسم  رسمیت می

 چیز کامالً این و –افراطی از خودمختاری دولت در چارچوب جامعۀ کاپیتالیستی است 

 دموکراسی یک خودمختاری و خودمختاری از نوع این میان و – است ریدیگ

. این مرا نه به است خطرناک آن عرض دادن کاهش که دارد وجود شکافی بورژوایی،

نقد سوسیالیستیِ “ساند که: ر وکراسی بورژوایی، بلکه به این میستایش اغراق آمیز دم

 چنین نباید و) معنایند از خالی ها آزادی این که کند نمی ادعا ”های بورژوایی آزادی

 در ای ریشه تحول طریق از باید که داند می ناکافی عمیقاً را ها این بلکه ،(کند ادعائی

ا به ناکفایتی و فرسایش محکوم ها ر اقتصادی و اجتماعی، که این آزادیفتار سیاسی، با

 ”کند، گسترش یابند می
۱
. 

 

 نهادهای حامل ایدئولوژی  .3

ئولوژی نیز مسائلی نزاس نسبت به توضیحات یا نظرات من در مورد ایدمالحظات پوال

م که ایدئولوژی ای به این نتیجه رسیده"نویسد: هردوی ما  کند. او می اساسی مطرح می

جود دارد بدون توجه به این که ها، رسوم و مقررات اخالقی و تنها به شکل ایده

تا جایی که به من مربوط ” تجسم یابد.تواند، به معنای اکید کلمه، در نهادها نیز  می

” های عالی عمیق تحلیل“ت کنم. در واقع، آن چه او است، باید از این اتهام اعالم برائ

 و تمام ادغام به و ایدئولوژی دهنده اشاعه نهادهای به دقیقا نامد، می من از موضوع 

 شامل من اشارات و اند؛ پرداخته سلطه عمومی سیستم در نهاد، عنوان به ها، آن کمال
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 غیره و پرورش، و آموزش جمعی، ارتباط وسایل فشار، های گروه کلیساها، احزاب،

خواهند نشان  شته باشند، در این است که میدا ارزشی من های تحلیل اگر. شود می

پذیرد که  ی است که توسط نهادهایی انجام میفرایند” اجتماعی شدن سیاسی“دهند 

خود ” بی طرف“و ” اسیغیرسی“و ” غیرایدئولوژیک“صلت ها از تاکید بر خ غالب آن

 .کنند فروگذار نمی

، او تزی را ”تعلق دارند“افزاید: این نهادها به سیستم دولتی  تری می پوالنزاس نکته مهم

ها یا نهادهای  از دستگاه“شود  ند که بر مبنای آن دولت تشکیل میک مطرح می

گر دارند در حالی که نقش باقی به شکل  شان نقشی اساساً سرکوب متعددی که برخی

، و در این دسته دوم کلیسا، احزاب سیاسی، سندیکاها، ”عمده ایدئولوژیک است

 .موسسات آموزش، وسایل ارتباط جمعی، و خانواده نیز از نقطه نظری، جای دارند

این ایده  "دولت در جامعه کاپیتالیستی" من جدا به اعتبار این تز شک دارم. در کتاب

یابد و  نقش می” اجتماعی شدن سیاسی” در  کنم که دولت بیش از پیش طرح میرا 

اما از سوی دیگر فکر  .۱۱کند  العاده مهمی در آن بازی می در برخی موارد نقش فوق

، همان قدر که الزم است نشان داده شود نهادهای نام برده در باال بخشی از کنم می

ر دارند و از سوی پیش تنگاتنگ با دولت قرا سیستم قدرت هستند، در پیوند بیش از

 واقعیت این بر است ضروری اما– گوید می پوالنزاس چنانکه –شوند  آن پشتیبانی می

های بورژوایی بخشی از دولت نیستند  ازیم که نهادهای فوق در دموکراسیابهام نیند

 .بلکه بخشی از سیستم سیاسی هستند

؛ و، همان عرض نوعی روند دولتی شدن قرار دارندای در م این نهادها به شکل فزاینده

تری خواهد یافت،  وند احتماال نقش به مراتب برجستهام این ر طور که در کتابم نوشته

یشرفته، دولت باید مسئولیت به این دلیل که در چارچوب بحران عمومی کاپیتالیسم پ

این که این نهادها سازی سیاسی بیابد اما قبول  تری در تلقین عقیده و گمراه افزون
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شود  واقعیت مطابقت ندارد، و منجر می بخشی از سیستم دولتی هستند به نظر من با

اسی ]دموکراسی بورژوایی[ و به ایجاد ابهام در تفاوت میان این نوع از سیستم سی

هایی که در آن نهادهای منتشر کننده ایدئولوژی به راستی بخشی از سیستم  سیستم

 .باشند درت میدولتی انحصارگرٍ ق

کنند.  خودمختاری قابل توجهی را حفظ می های دیگر، نهادهای ایدئولوژیک در سیستم

بخشد که تعلق خود را به سیستم  ها این توانایی را می دقیقاً همین است که به آن

های  قدرت در یک جامعه کاپیتالیستی بهتر پنهان کنند. برای نشان دادن فعالیت

ناپذیر سیستم دولتی هستند،  ید ادعا کرد که آنها بخش جدائیواقعی این نهادها نبا

را در خارج از این سیستم پیش  شان بلکه باید نشان داد چگونه تکالیف ایدئولوژیک

 .ام دهکراست که برای انجام آن تالش برند. این کاری  می

سخن « نتایج سیاسی»نویسد که کتاب من بسیار کم در باره  در آخر پوالنزاس می

ا قبول اینها، به کجا حال ب“، پاسخی به سوال: “نتایج سیاسی“گوید. اگر منظور او از  یم

دارم که باشد، در این صورت انتقاد او وارد است. من مشکلی ن” رویم؟ و چگونه می

نظم اجتماعی واقعا دموکراتیک، یک جامعه “ها ایجاد  اعالم کنم هدف سوسیالیست

 –کنند است، جایی که دولت  ه خود بر خود حکومت میواقعا آزاد از مردان و زنانی ک

از ارگانیسمی تحمیل شده برفراز جامعه به ارگانیسمی که “- مارکس اصطالح به بنا

ای  گذاری به شکل بدیهی مجموعه اما این تاکید .۱۱یابد  تحول می “تماماً تابع آن است

 ها آن به جا این در بتوانم کردم نمی فکر گیرد که  ز مسایل بسیار گسترده را دربر میا

 .کنم شان حل دقت با خود اثر از گیری نتیجه عنوان به که این به رسد چه تا بپردازم،
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 ها: یادداشت
، بروکسل، (1969) آنالیز سیستم قدرت غربی ،دولت در جامعه کاپبتالیستی.  ۱

 .2102انتشارات دانشگاه بروکسل، 

 .Socialist Register   ،1965در« مارکس و دولت» .۲

های زمامدار ممکن است تنها دغدغه شان اداره  هیات»به عنوان مثال نوشتم:  من .۹

پردازی  بخشی از عبارت« اقتصاد»به عنوان ها  باشد. اما توصیف سیستم« اقتصاد» بهتر

داران  کند. زیرا آنچه در اثر دخالت زمام ت و روند واقعی را تیره و تار میایدئولوژی اس

کند که فارغ از آنکه چه  است و این تضمین میداری  یهسرمایابد، اقتصاد  یبهبود م

داری بازنده نیست. )همان منبع.  ت برنده باشد یانه، منافع سرمایهکسی ممکن اس

 .(012صفحه 

بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی ":رود بندی مارکس فراتر هم می در واقع فرمول ۴

گیرد که مالک آن نیستند، و بدین سبب به مراتب  توسط کسانی مورد استفاده قرار می

کاپیتال، جلد سوم، فصل بیست و هفت، ) "بیشتر از مالک در کار وارد می شوند

عبارت از حذف شیوه  این امر(. “012، جلد هشتم، صفحه 0959انتشارات اجتماعی، 

از تضادی داری است و لذا عبارت  ی در درون خود شیوۀ تولید سرمایهدار تولید سرمایه

به ای  نظر اول به مثابه نقطۀ گذار سادهآورد و در  تفای خود را خود پیش میاست که ان

 .(014)همانجا، صفحه ” گردد سوی شکل تولید جدید نمایان می

مالک  -مدیر مدرن هر قدر درخشان هم باشد، همانند یک صاحبکار“به عنوان مثال:  ۱

بری ناشی از سیستم گردن بگذارد، سیستمی معمولی روزگار قدیم، باید به الزامات ج

ترین این الزامات تحقق باالترین  مهم اولین و – که او هم ارباب و هم خادم آن است

 .(51-49)میلی بند، همان مأخذ، صفحه ”. سود ممکن است

 .302همان مأخذ، صفحه  .۹
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 .41، صفحه sociales, ،1968 جنگ داخلی در فرانسه، پاریس، انتشارات .۷

شناسم،  دولت را به رسمیت می” ختاری نسبیخودم“من، خصوصاً به دلیل این که  .۱

دارد  کند وقتی که قاطعانه اعالم می باید بگویم پوالنزاس نوشته مرا نادرست درک می

، تزی که ”گرا است داری دولتی هم با تز کمونیسم ارتدوکس سرمایه“ن که تحلیل م

ان انحصارات یر ممتقابل روزافزون اشخاص د مشخصات ویژه شکل فعلی دولت را نفوذ

 .داند می” ادغام دولت و انحصارات در یک مکانیسم واحد“و اعضای دستگاه دولت یا 

 .303همانجا، صفحه  .۱

 به بعد 221همان مأخذ، صفحات  .۱۱

 .324همان مأخذ، صفحه  .۱۱

 :توضیح تکمیلی

*- Charles Wright Mills (1916-1962)مریکایی، منتقد جریان شناس آ ، جامعه

به   (1951)یقه سفیدها ،(1956) قدرت مسلط است. عمده آثار او مانند نخبگان

 .در امریکا اختصاص دارد« ها الیت»موقعیت 

  

 :توضیحات و مالحظات ویراستار

 ترین شرایط مربوط به وجود عام «تاریخ اقتصادی» الف( ماکس وبر در کتاب

سایل مادی تولید )زمین، تصاحب تمام و (0شمرد:  میداری مدرن را چنین بر  سرمایه

ل خصوصی که از های انتفاعی مستق توسط بنگاه (ها، ابزارها و غیره ها، ماشین دستگاه

( حقوق 4( تکنیک عقالنی )راسیونل(، 3آزادی بازار  (2برداری کنند،  ها آزادانه بهره نآ

ر موقعیتی از نظر حقوقی بلکه ( کار آزاد یعنی حضور اشخاصی که نه تنها د5راسیونل 

ای قرار دارند که آزادانه نیروی کار خود را در بازار  ر حالتی از نیاز )ضرورت( اقتصادید

( بازرگانی شدن اقتصاد )منظور کاربست عمومی تیتر مالکیت )سهام و 6بفروشند، 

باید  ها و در نتیجه حقوق مالکیت(. خالصه اینکه غیره( برای تأیید مشارکت در بنگاه
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این امکان وجود داشته باشد که بتوان پوشش نیازها را برحسب امکانات بازار و 

 .جهت داد  (rentabilité) برحسب سودآوری

Max Weber, Histoire économique, Esquisse d’une histoire universelle de 

l’économie et de la société, Paris, Edition Gallimard, 1991, p 297-298 

داری است و  ای سرمایه از نظر وبر سودآوری یک شرط پایه شود که به روشنی دیده می

 .داری وجود ندارد بدون سودآوری سرمایه

از انگلس است و نه از « بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است»ب و پ( جملۀ 

ی از این (. در زیر ترجمۀ فارسی بخش0866آوریل  03مارکس )نامۀ انگلس به مارکس، 

، همان گونه که این رسد اش درج شده است. به نظر می رجمۀ انگلیسینامه و در آخر ت

شاخص همۀ اشکال ”بناپارتیسم »که  منظور انگلس این نبودهدهد،  نامه نشان می

(ب) «داری است دولت سرمایه
علت روی آوردن بینیم او  همین نامه می و چنان که در 

گر نوعی بناپارتیسم بود( ناتوانی  را )که حکومتش بیان بورژوازی آلمان به بیسمارک

نظر مارکس هم در بارۀ بناپارتیسم، چه در  .داند ین طبقه از فرمانروائی مستقیم میا

. است همین -کند می اشاره هم باند میلی که گونه همان –فرانسه و چه جای دیگر

 همچون «بناپارتیسم» اینکه بر مبنی پوالنزاس درک که آید می نظر به سان بدین

ه است نه درست است و ن داری همۀ اشکال دولت سرمایه مشخص وجه یا شاخص

 03ند یا از نامۀ ب رسد که میلی اند. اما به نظر می مارکس یا انگلس چنین چیزی گفته

انگلس به مارکس اطالع نداشته یا به محتوای دقیق آن توجه نکرده است.  0866آوریل 

باید به درک « بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است» برای درک روشن جملۀ

و به طور کلی درک علمی و مادی از مذهب و نقش آن « مذهب»مارکس و انگلس از 

ند به ب آید که نه پوالنزاس و نه میلی اجتماعی توجه داشت. )به گمان می در پراتیک

رتیسم به کار رفته توجه درک مارکسی از مذهب و اینکه چرا استعارۀ مذهب برای بناپا

 چه و فردی زندگی در چه – مذهب های نقش و کارکردها از یکی اند!(  نداشته
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 –ها  کند. انسان را بازی می «بیچارگان چارۀ» نقش مذهب که است این – اجتماعی

 و مسایل برای مادی و واقعی حلی راه که هنگامی – باال چه و پائین طبقات چه

 شرایطی در ویژه به) برند می پناه آن شبیه چیزی یا دین به یابند نمی خود مشکالت

بورژوازی  که است این انگلس منظور(. باشند نیافته دست انقالبی و علمی آگاهی به که

رماندگی ها در حالت د گونه که آدم همان برد در ماندگی به بناپارتیسم پناه میدر حالت 

پناه ببرند. به گمان من کاربرد استعارۀ برند یا ممکن است  و بن بست به دین پناه می

مذهب برای بناپارتیسم تنها به این معنی است و نباید آن را به معنای عام بودن و یا 

 :آوریل انگلس به مارکس توجه کنیم 03و غیره تعبیر کرد. حال به نامۀ « واال بودن»

با  گیری عمومی خود را حتی بدون السالش سان بیسمارک ضربۀ رأی بدین …»

رسد که بورژوای آلمانی پس از مقداری مقاومت موافقت  نظر می موفقیت فرود آورد. به

ی من خواهد کرد، زیرا سرانجام بناپارتیسم مذهب واقعی بورژوازی مدرن است. برا

شود که بورژوازی خودْ توانائی الزم برای فرمانروائی  هرچه بیشتر و بیشتر روشن می

ای وجود داشته باشد که  یگارشینند اینجا ]انگلستان[ اولندارد و جز در حالتی که ما

بتواند در مقابل مزد خوب، مدیریت دولت و جامعه را به نفع بورژوازی در دست گیرد، 

نوعی نیمه دیکتاتوریِ بناپارتیستی شکل عادی زمامداری است. بناپارتیسم از منافع 

کند اما به او سهمی در  ی، حتی به رغم ارادۀ او، حمایت معمدۀ[ بورژوازی]بزرگ 

خود این دیکتاتوری به نوبۀ خود و به رغم ارادۀ خویش، مجبور  .دهد حکومت نمی

بینیم که  منافع خود بپذیرد. از این رو می است این منافع بزرگ بورژوازی را همچون

پذیرد. البته اجرای آن بحث دیگری  را می« اتحاد ملی)*(»ارک برنامۀ آقای بیسم

عید است که بیسمارک رابطۀ خود را با طبقۀ متوسط شکر آب کند ]خراب است، اما ب

ی را دیده که این طعمه گوید افراد زیاد مانی که تازه از آلمان برگشته میکند[. یک آل

اند ]به این دام افتاده اند[؛ طبق گزارش رویتر مردم کارلسروهه با این قضیه  را بلعیده
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اند[ و گرفتاری عمیقی که این امر برای کُلنیشه  ذیرفتهاند ]این معامله را پ توافق کرده

 «.…تسایتونگ )**( فراهم کرده به روشنی آیندۀ رویدادها را نشان می دهد

های  در کنفرانسی که بورژوا لیبرال 0859سپتامبر  06-05در « اتحاد ملی» *

بود از . هدف آن عبارت های آلمان در فرانکفورت تشکیل داده بودند تأسیس شد دولت

های آلمان به جز اتریش در زیر هژمونی پروس. پس از جنگ پروس و  وحدت دولت

 .اتریش و ایجاد کنفدراسیون شمال آلمان، این سازمان خود را منحل کرد

شد؛ این  تشر میندر کلن م  1802ای که از سال  کلنیشه تسایتونگ روزنامه **

 0871های دهۀ  ملی بود؛ در سال ین و حزب لیبرالروزنامه ارگان بورژوازی بزرگ را

 .آمد سخنگوی بیسمارک به حساب می

 [انگلس به مارکس 0866آوریل  03ترجمۀ انگلیسی نامۀ ]

… So Bismarck has brought off his universal suffrage stroke even though 

without his Lassalle. It looks as if the German bourgeois will agree to it after 

some resistance, for Bonapartism is after all  the real religion of the modern 

bourgeoisie. It is becoming more and more clear to me that the bourgeoisie 

has not the stuff in it to rule directly itself, and that therefore unless there is 

an oligarchy, as here in England, capable of taking over, for good pay, the 

management of state and society in the interests of the bourgeoisie, a 

Bonapartist semi-dictatorship is the normal form. It upholds the big material 

interests of the bourgeoisie even against the will of the bourgeoisie, but 

allows the bourgeoisie no share in the government. The dictatorship in its 

turn is forced against its will to adopt these material interests of the 

bourgeoisie as its own. So we now get Monsieur Bismarck adopting the 

programme of the National Association. 
[1]

 To carry it out is something quite 

different, of course, but Bismarck is hardly likely to come to grief through 

the German middle class. A German who has just returned relates that he 

has already found many who swallowed this bait; according to Reuter the 

Karlsruhe people have accepted the business and the profound 

embarrassment which this affair has caused the Kölnische Zeitung 
[2]

 clearly 

indicates the forthcoming turn of events… 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/letters/66_04_13.htm#n1
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/letters/66_04_13.htm#n2
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1-The National Association was set up on 15-16 September 1859, at a 

conference held in Frankfurt on the Main of bourgeois liberals from the 

German states. Its purpose was the unification of all German states except 

Austria under Prussian hegemony. After the Austro-Prussian war and the 

creation of the North German Confederation on 11 November 1867, it 

disbanded itself 

2. Kölnische Zeitung– German daily newspaper published in Cologne since 

1802; it was the organ of the big Rhenish bourgeoisie and the National 

Liberal Party; in the 1870s it was regarded as Bismarck’s mouthpiece – 

Progress Publishers. 
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 کار ذهنی و کار یدی: دانش و قدرت

 نیکوس پوالنزاس
 برگردان: مائده اعطا

 

 

پرداز دولت اصالتاً یونانی بود اما  پوالنزاس، مارکسیست شهیر و نظریهآلترناتیو: نیکوس 

ترین شاگردان لویی آلتوسر بوده و  هرا در فرانسه زیست. وی از برجستبیشتر عمر خود 

تالش نمود بر مبنای خوانش وی از مارکس، به توضیح مسائل روز مارکسیستی در 

طبیعت اشیاء و حقوق: حوزه ی دولت و طبقات بپردازد. برخی آثار وی عبارتند از 

(؛ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی 0965ای در باب دیالکتیک واقعیت و ارزش ) رساله

؛ (0974)داری معاصر  (؛ طبقات در سرمایه1672کتاتوری )(؛ فاشیسم و دی1694)

وی عالوه بر  (.1642(؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم )1679ها ) بحران دیکتاتوری

اند(  خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شدههای بسیار درخشان از فاشیسم )که  تحلیل

ی  هوم طبقه و رابطهری از مفت ستگاه مفهومی مارکسیسم، فهم کاملغنی سازی د   با

 سازد. پذیر می داری متأخر را امکان دولت و طبقات در سرمایه
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های روشی  نشریه نیولفت ریویو به نقد پایه بند در ای قلمی با میلی پوالنزاس در مجادله

های  گیری روش پی وی پرداخت که با توجه به سردرگمیِ مداوم برخی از ما در

تواند باشد.  راه گشا می  ه به چاه افتادن های تئوریک، بسیارپژوهشی مناسب و از چال

ی دانش  جانبه وان در این زمینه آموخت، نقد همهدرس مهمی که از پوالنزاس می ت

های رسمی و تجهیز کامل به علم ماتریالیسم تاریخی برای  پوزیتیویستیِ آکادمی

 برخورد با مسأله است. 

ی برای تحلیل آن چه به رده بورژوازی نوین، ترمی خ پوالنزاس با مطرح نمودن طبقه

آورد که اساس دستگاه نظری  شود فراهم می خوانده می“ ی متوسط طبقه”غلط 

تری از شرایط مشخص را بدون  های پیچیده یسم تاریخی را حفظ نموده و تحلیلماتریال

پذیر  های کالسیک، امکان به دست آوردهای تئوریک مارکسیست پشت پا زدن

ی تقریبا به  با ترجمه 61تا  0357های  ازد. جای تأسف دارد که در حالی در سالس می

های سراسر جهان از جمله پوالنزاس رو در  زی از بحث های جاری میان کمونیسترو

رو بودیم، اکنون در وضعیتی هستیم که گویی جنبش کمونیستی هیچ گاه آن دوره را 

جلو برنداشته حتی در برخی موارد پسرفت  تجربه ننموده است. یعنی نه تنها قدمی به

یت روندی های اندک نیست بلکه اشاره به کل ی هم داشته است. بحث بر سر نمونهنظر

     ها پیموده است. است که جنبش در این سال

اش مخصوصاً  توسط لوئی آلتوسر در آثار اولیه ی مفاهیم مطرح شده این نوشتار بر پایه

های ایدئولوژیک  ایدئولوژی و دستگاهی مشهور  الهو مق فهلنین و فلسکتاب ارزشمند 

والنزاس در این جا مطرح نموده ها که پ دارد. برای فهم مادیت این دستگاهقرار  دولت

توان به این مقاله مراجعه نمود که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده است.  می

پیشتر و در کند  مطرح میپوالنزاس از تعبیر تقسیم کار یدی و ذهنی که در این جا 

داری معاصر برای توضیح طبقه خرده بورژوازی نوین استفاده  کتاب طبقات در سرمایه
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ای دارند که برای  طبقات تعینات ایدئولوژیک و سیاسینموده بود. بر اساس نظریه او 

تواند و باید مورد استفاه  ر و وضعیت طبقاتی جوامع امروز میداری معاص توضیح سرمایه

ار گیرد. اما وی در این جا پا را فراتر نهاده و اشاره به ارتباط جایگاه اجتماعی قر

ی کارگر اشاره  ی برخورد آن ها با طبقه کران و رابطه شان با دولت و نحوهروشنف

کند. کارگر هراسی روشنفکران و روشنفکرستیزی کارگران، هر دو قابل ردیابی  می

های تاریخی  . درست است که فاکتس هستندتاریخی با توجه به این بحث پوالنزا

ن نیز به توان در مورد ایرا د فرانسه هستند اما روش او را میمورد اشاره ی وی در مور

توان به تعامالت روشنفکران و دولت مدرن رضاخان پرداخته  کار گرفت. برای مثال می

 و با استفاده از این روش نظرورزی نمود.

این نوشتار بخشی از آخرین کتاب پوالنزاس است و نه یک در هر حال، از آن جایی که 

مقاله مستقل، ممکن است تا حدی دیرفهم و سخت جلوه کند. البته بخشی از این 

بضاعت اندک ما. اما  های ترجمه به زبان فارسی مرتبط است و هم به دشواری  موضوع

هایی را  قل سرنختوان امیدوار بود که متنی که در پیش رو دارید، حدا در مجموع می

 تر فراهم آورد. برای مطالعات بیش

******** 

اجازه دهید این سرفصل را با در نظر گرفتن نحوه ایجاد و کارکرد دولت بورژوایی از 

آغاز نماییم. دولت بورژوایی، در  (apparatusنقطه نظر مادیتش به عنوان یک دستگاه )

ی  در بردارنده ای ویژه، ی تخصصی و متمرکز با ماهیت سیاسیواقع، دستگاه

شخصی و بی نام با فرمی متمایز از فرم قدرت اقتصادی ای از کارکردهای غیر مجموعه

ی فضای  احکام که توزیع کننده-هیِ قوانینبوده که به ترتیبی که بر اساس نیروی بدی

گیرد. در  ملت قوام می-ریشه گرفته از مردم کنش و رقابت است و بر پایه مشروعیت

اند. در  های دولت یکپارچه گشته ها در سازمان دستگاه م این بخشرن، تمادولت مد
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های شخصی قرار دارد؛ بر اساس مقابل، دستگاه دولت فئودالی بر اساس پیوند

ها به شکل قدرت اقتصادی )ارباب در این جا نقش قاضی، ناظر،  قدرت  سازی تمام مدل

(؛ بر اساس سلسله مین بر عهده داردو فرمانده نظامی را در جایگاهش به عنوان مالک ز

حق حاکمیت  شان را از های نفوذناپذیر )هرم اشرافی( که مشروعیت مراتبی از قدرت

اند. درنتیجه، تخصصی بودن  ی جامعه تثبیت شده ریشه گرفته فرد مقتدر که در بدنه

کامل یابی  اسی از امر اقتصادی، و بازسازماندولت مدرن دقیقاً به تمایز نسبی امر سی

ن مستقیم در روابط ها که با خلع ید کامل تولیدکنندگا های مرتبط با آن ها و زمینهفضا

 دارانه همراه است، اشاره دارد. تولیدی سرمایه

د اند: در واقع خو دهی شگرف تقسیم کار اجتماعی بازسازماناین روابط زمینه اصلی 

زش مهر خود را بر تولید اردهی از یک جوهر هستند،  این روابط که با این بازسازمان

“ صنایع بزرگ”و “ تولید ماشینی”ی سرمایه در مرحله  اضافی نسبی و بازتولید گسترده

های دولت مدرن، در تمام  شرط دارانه، پیش . زمانی که تقسیم کار خاص سرمایهزنند می

های تاریخی خود به  د، این }دولت مدرن{ در تمام ریشههای آن را، نشان ده فرم

دارانه و فئودالی(  داری )اعم از آسیایی، برده موثر با انواع پیشاسرمایهن گسستی عنوا

مدرن را بر روابط کاالیی هایی که پایه دولت  ها و ادراک گردد. این نکته با ایده ظاهر می

روابط )کاالیی( همیشه تواند به طور کامل فهم شود زیرا که این  دهند نمی قرار می

 اند. وجود داشته

پردازم: جدایی میان کار یدی و کار  می اما در این جا تنها به بررسی یک سرفصلمن 

جدایی تجربی و یا طبیعی  ذهنی. در واقعیت، این تمایز به هیچ عنوان نباید به عنوان

کنند تصور  ها که با سرشان کار می کنند و آن هایشان کار می دست ها که با میان آن

ایدئولوژیکی که در -گردد به روابط سیاسی ما برمیتقیشود: به جای آن، این تمایز مس

طور که مارکس به روشنی نشان  ولیدی خاص متداول است. حال، همانیک مناسبات ت
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ی  در بر دارد که در آن تولیدکننده داری تمایزیابی فرم خاصی را در سرمایهداد، این 

زیر را به دنبال دارد: )الف( شود. این امر نتایج  از ابزار تولید کامال خلع ید می مستقیم

ی مستقیم  ی تولیدکننده عناصر ذهنی از کاری که به وسیله نمایِ جداسازی خصلت

ز کار ی مستقیم( از طریق تفکیک ا که این کار )مربوط به تولیدکنندهشود،  اجرا می

شود. )ب( جدایی دانش از کار  ی کار یدی بدل می دارانه ذهنی )دانش( به فرم سرمایه

تقیما رود که به نیرویی مس درآمده و می“ خدمت سرمایه”نش به در زمانی که دا یدی

نه –دانش و ایدئولوژی مسلط -ی روابط خاصی میان علم تولیدی بدل شود. )ج( توسعه

شود، و نه به سادگی این که قدرت  می به این معنی که دانش بیش از پیش ایدئولوژیزه

گیرد )زیرا که همیشه این  ئولوژیک به کار میدای-موجود دانش را برای اهداف سیاسی

ای  صورتی ایدئولوژیکی به عنوان وجه گونه بوده است(، بلکه به این معنی که قدرت به

نی علمی ی عملی عقال ای که گویی نتیجه یابد، به گونه می از تکنیک علمی مشروعیت

از کار یدی جدا  ای ارگانیک میان از یک سو، کار ذهنی که است؛ و )د( ایجاد رابطه

شِ شده است و از سوی دیگر، روابط سیاسی سلطه: به طور خالصه، میان دان

دارانه. البته مارکس با این پدیده آشنا بوده است. وی  دارانه و قدرتِ سرمایه سرمایه

دارانه بحث  نقش علم در فرایند تولید سرمایه هنگامی که از خودکامگی کارخانه و

علمِ خرج -یک میان دانش و قدرت، میان کار ذهنی )یا دانشنمود، روابط ارگان می

اضافه وجود  ایدئولوژی شده( و روابط سیاسی سلطه که در هر فرایند استخراج ارزش

 شوند را مورد تحلیل قرار داد. داشته و بازتولید می

های تقسیم  نوعی کار یدی و ذهنی یکی از جنبهدارانه ی  اگر چه این جدایی سرمایه

در مورد دولت دارد.  جتماعی عام است، با این وجود، این تقسیم اهمیت زیادیکار ا

های مارکسیست فهم این نکته است که با ظهور  های بنیادی کالسیک یکی از بینش

ی تقسیم اجتماعی کار،  ترین جنبه عنوان یک دستگاه خاص، بی شک مهم دولت به
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هایش )یعنی نه تنها دستگاه تقسیم کار یدی و ذهنی است. دولت، در تمام دستگا

نوان جدا شده از کار ذهنی را به عاش(  ژیک بلکه دستگاه سرکوب و اقتصادیایدئولو

: این موضوع به این شرط که این دو }کار ذهنی و یدی{ با بخشد کار یدی تجسم می

پوزیتیویستی درک نشوند، بدیهی خواهد بود. و این در درون -توجه به تمایزات طبیعی

 داری است که ارتباط ارگانیک میان کار ذهنی و سلطه سیاسی، دانش و رمایهس دولت

 یابد.  قدرت، به حد کمال خود واقعیت می

سازی  تخصصی-و بیش از همه در آن جدایی-این امر دقیقاً در مادیت تامِ دولت 

ذهنی های دولتی در مقابل فرایند تولید که اساساً از طریق تبلور یافتن کار  دستگاه

شان از ارتش،  دارانه های سرمایه های دولتی در فرم یابد. دستگاه شود تجلی می نجام میا

های ایدئولوژیک(، مشغولِ  ی، نظارت و پلیس )فارغ از دستگاههای قانون دادگاه

چه مستقیما خرجِ ایدئولوژی مسلط شده و چه –سازی عملی دانش و گفتمان  حاکم

های مردم از  که توده -های ایدئولوژی مسلط ندیب صورتهای  پایه  برافراشته شده بر

ی طرد دائمی  ها بر پایه اند هستند. چهارچوب این دستگاه آن کنار گذاشته شده

های مردمی، که به وسیله دولت محکوم به کار یدی هستند، قرار دارد. به این  توده

صار ، از انحها و کارگزارانش صاحب دانشان، اعم از دستگاه-دولتمنظور، گفتمان این 

سازمان و رهبری دولت است ی کارکردهای  کننده دائمی دانش که هم چنین تعیین

 ها متمرکز شان از توده برند. در حقیقت، این کارکردها از طریق جداسازی ویژه بهره می

های دولت مادیت  قدرت( در دستگاه-گردند: به این صورت که، کار ذهنی )دانش می

های مردمی، که از  طب دیگر، کار یدی به تمرکز یافتن در تودهیافته، در حالی که در ق

اند، نظر دارد. به همین اندازه روشن است که  کارکردهای سازمانی جدا و طرد شده

های  شوند هم، مانند نهادهای دموکراسی می نهادهایی که نهادهای غیرمستقیم خوانده

ها  بط میان دولت و تودهها روا در آن(، که …نمایندگی )احزاب سیاسی، مجلس و 
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شود، به همین مکانیزم }جدایی کار ذهنی از یدی{ وابسته اند. گرامشی،  بیان می

نقش سازمانی عمومیِ دولت  دلنگرانی همین موضوع را داشت هنگامی که در

اش را  جدا شده از کار یدی به سبک ویژه داری، واقعیت یافتن اعلی کار ذهنی سرمایه

ها و سربازان  های دولتی، شامل پلیس وی کارگزاران دستگاه. در نتیجه، دید می

بندی تعریف وسیعش از روشنفکران )سنتی و  های سرکوبگر را، در تقسیم دستگاه

   ارگانیک( لحاظ نمود.

رابطه میان دانش و قدرت تنها ایدئولوژی را متأثر ننموده و تنها به کارکرد مشروعیت 

گردد اشاره ندارد. حتی  سیاسی رسمی تأمین میفضای اندیشه بخشی به دولت که در 

–داری رقابتی  داری، و بعدتر در مرحله سرمایه مان گذار از فئودالیسم به سرمایهدر ز

سیاسی، در -که هر دو با رسمیت یافتن قانونی دولت بورژوازی و سلطه سپهر حقوقی

، توماس مور های ماکیاولی سازی مفهوم -شوند رون ایدئولوژی بورژوازی، مشخص مید

و متفکران متأخر به روشنی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست و قانون، به عنوان 

نامند، به مدل تکنیک علمی و  انش، در مقابل آن چه آرمانشهر میحامالن فرمی از د

فراتر از گفتمان رسمی به آن  ها دهند. مباحث آن ی قابل توضیح ارجاع می اپیستمه

-ها )خود پنهان شده و روابط مابین دستگاه وژی که توسط دولتای ایدئول یههای پا فرم

دولت و   ها ت بخشی به اعمال خارجی، که در آنمشروعیت بخشیِ درونی( و مشروعی

شوند،  و عقالنیتی ذاتی و طبیعی ظاهر میکارگزارانش به عنوان حامالن دانش خاص 

های  ای در فرم شکل ادامه یافته ها به پدیده اشاره دارند. عالوه بر این، امروزه تمام این

علم که به طور ضمنی در تغییر شکل از ایدئولوژی -دانش-ی ایدئولوژی ی رابطه ویژه

 اند. تکنوکراتیک وجود دارند تشدید شدهسیاسی به ایدئولوژی -حقوقی

ی میان دانش و قدرت، تنها بخشی از مشروعیت  کنم، این رابطه من اما تکرار می

ی کار ذهنی و یدی، خود علم را نیز در بر  دارانه جداسازی سرمایه ولوژیک نیست:ایدئ
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چنین از  افتد: اما هم وسیله دانش در کارخانه اتفاق می گیرد. تصاحب سرمایه به می

کند  موضوع آشکار است که دولت تالش میشود. امروزه این  طریق دولت نیز متأثر می

آن، در بر بگیرد. ما در این جا به  خود دانش را از طریق سازمان دادن به گفتمانِ

کاری آن در خدمت سرمایه صحبت سادگی در مورد استفاده ابزاری از دانش و دست

کند که آن را در  ای تنظیم می داری، تولید علم را به شیوه کنیم. دولت سرمایه نمی

ت بدل های قدرت اس مکانیزم  به دانشِ دولت که همبسته با  اش ساخت درونی

نامند صحت  تنها در مورد علومی که انسانی میدانیم این  طور که می و همان سازد می

ها و مدارها  ای از شبکه دولت کار ذهنی را از طریق مجموعهتر، این  طور کلی به ندارد.

دهد که با استفاده از آن ها کار ذهنی جانشین کلیسا شده است: که برای  ساختار می

شمند به زیر فرمان داشته که در سده های میانه دان-خودش یگان هایی از روشنفکر

ی تقلیلشان به کارگزاران و اجیران دولت  شکل ثابتی نداشتند. روشنفکران به واسطه

دانش در دانشگاه -مدرن به یگان های حرفه ای ویژه ای بدل شده اند. این حامالن علم

ی که روشنفکرانِ این ها، نهادها، آکادمی ها و جوامع یادگیری، از طریق همان مکانیزم

 دولت مدرن را به کارگزار بدل ساخته به کارگزاران دولت بدل شده اند.

اگر رابطه ی میان دانش و قدرت تنها بخشی از }مسأله{ مشروعیت نیست، این 

همچنین به این دلیل است که این موضوع به وسیله گفتمان خاص خود دولت سرمایه 

یشاسرمایه داری گفتمانی از کشف و شهود را دولت های پ  داری شکل گرفته است.

گذاری شده بود که  رات )واقعی یا فرضی( شهریار پایهمی شناختند که بر اساس اظها

نمود. این یک  بر بدنه جامعه را از نو بیان می ( شخص پادشاهinscriptionفرمان )

ان می گفتمانی که گرایش داشت خال–گفتمان اسطوره ای در معنای دقیق کلمه بود 

ت پر کند. در های ابتدایی جهان را از طریق روای ابتدای قدرت پادشاه و خاستگاه

دهد: این  داری مشروعیتش را بر اساس خاستگاه هایش قرار نمی مقابل، دولت سرمایه
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پذیر  ملت را امکان-بر پایه سیادت دولتای  های تکرار شده }دولت{، مشروعیت

ای را  دهنده داری{ نقش کامال خاص سازمان ایهرمسازد. در نتیجه این }دولت س می

عنوان  بندی اجتماعی به نقشی تنظیم کننده را درباره صورتدرباره طبقات مسلط و 

گفتمانی از استراتژی و –نماید. گفتمانِ آن، گفتمانی از کنش است  یک کل ایفا می

ین با انحصار ها که به طور حتم به ایدئولوژی مسلط، بسته شده است اما همچن تاکتیک

 شود. دانش )دانش اقتصادی، سیاسی و تاریخی( تقویت می-دولتی علم

ترین صورت تحقق پیوند میان دانش و قدرت است، اما هیچ  اگر چه این گفتمان عالی

گونه وحدت ذاتی از خود ندارد. }در واقع{ این }گفتمان{ مطابق با اهداف استراتژیک 

تقسیم شده و قطعه و طب قراردادن شان است قدرت موجود و طبقاتی که در پی مخا

ام که حتی در اعلی درجه  ایی دیگر به این نکته اشاره کردهت. )من در جقطعه اس

به عنوان مثال -گفتمان فاشیستی، یک فرمول و قاعده یکسان “ زبان خودکامه”

ای که برای آن در نظر گرفته شده  به فراخور هدف و طبقه -اصطالح کورپوراتیسم

شود(. این گفتمان همواره، حتی نه  خوش پیچش و چرخش هایی در معنا می دست

که همچون وردی به زبان آورده شود  به صورتی یکسان، باید شنیده و فهم شود: این

های گوناگون اندیشیدن،  متضمن آن است که در میان رمزگان کافی نیست. }بلکه{

به عنوان چارچوبی مرجع عمل ( شده باشد: که overcodedخود دولت ابررمزگذاری )

و دستگاه های حمایت کننده شان، استدالل بخش های مختلف    کند که در آن

پاالیش مبنایی همگون برای کارکردهای متمایزشان می یابند. از طریق یک فرایند 

شود.  ها درونی می سوژهابررمزگذاری در تمام (، این measured distillationسنجیده )

ها را  را نصب و سایر زبان زبان ملی واحدداری یک  ست که دولت سرمایها از همین رو

کند. این زبان ملی نه تنها برای برای ایجاد اقتصاد و بازار ملی بلکه همچنان  حذف می

بیش از آن، برای ایفای نقش سیاسی دولت ضروری است. بنا بر این، این رسالت دولت 
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مردم سازمان دهد، و -را با جعل مادیت ملتملی است که فرایندهای تفکر )استدالل( 

های ایدئولوژیک قرار  بندی صورت زبانی ایجاد کند، که در عین حال که بی تردید درون

 گیرد، به هیچ عنوان قابل تقلیل به عملی ایدئولوژیک نباشد. می

نسبت میان دانش و قدرت، که بر پایه کار ذهنی که دولت با تفکیک آن از کار یدی 

موده استوار است، در چهارچوب سازمانی دولت جاساز شده است. دولت مشخص ن

کند: به همین  دیت خود بازترسیم و بازتولید میتقسیم اجتماعی کار را در درون موجو

ونه که در کار ای )مشابه( از مناسبات میان قدرت و دانش، آن گ دلیل، خود، نسخه

امنه وسیع و بسیط از مناسبات شوند، است. این فرایند در د ذهنی باز تولید می

های  گاه گره ها و طی گرفته تا مناسباتی که در الیهمتمرکز، سلسله مراتبی و انضبا

سازی  ها با پنهان رکزند، در سطوحی که اقتدار در آنگیری و اجرا متم مختلف تصمیم

ن در شوند، هم چنی کاری بوروکراتیک( تفویض می پنهاناشکال واگذاری دانش )

وارد ی م دهد. با توجه به همه و استخدام کارگزاران دولت، رخ میای آموزش ه شیوه

ی بازتولید شده داری در همان حال که خود در کار ذهن گفته شده، بدنه دولت سرمایه

بخشد. این )تقسیم  سیم میان کار یدی و ذهنی تجسم میکند به تق و آن را درونی می

های خاصی  های مادی دولت تا ویژگی آیینتشریفات و  یدی و ذهنی( به وسیله کلیه

یابد. اگرچه همواره رابطه نزدیکی میان دولت و نوشتار وجود  گسترش می نوشتارچون 

میان کار یدی و ذهنی داشته که حاکی از آن است که هر دولتی فرم خاصی از تقسیم 

ته و هم اشداری د مایهای در مورد سر ازد. اما نوشتار، نقش کامال ویژهس را متجسم می

و قدرت درون دولت را بازنمایی بندی و توزیع دانش  چنان بیش از گفتار، مفصل

داری وجود ندارد مگر آن که  مشخص، هیچ چیزی برای دولت سرمایهکند. به طور  می

خواه یک عالمت مکتوب خالی باشد، یا یک یادداشت، یک  -ثبت و نگاشته شود

داری، نوشتار صرفاً رونویسی  پیشاسرمایه های در دولتگزارش و یا آرشیوی کامل. 
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بی نام دولت  )واقعی یا خیالی( از سخنان فرد مقتدر بود. در مقابل، نوشتار

( نیست، بلکه مسیر مشخصی را discourseداری تکرار و رو نوشت یک گفتار ) سرمایه

سلسه تعیین می کند، که مواضع بوروکراتیک و مکانیسم ها را ثبت و فضای متمرکز 

ی  پی در پی و تقسیم بندی شده کند. }نوشتار{ در حلقه مراتبی دولت را بازنمایی می

یر را ایجاد و پذ های خطی و برگشت بندی روکراتیزاسیون، هم )فواصل( تقسیمفرایند بو

کند. انباشت توده کاغذ در سازمان دولتی مدرن  ها را تعیین می هم محل استقرار آن

ای ای است مادی که بر یر بدیع نیست بلکه مشخصهز یک تصوصرفاٌ جزیی کوچک ا

کارگزاران که به -مالت درونی روشنفکران -باشد موجودیت و عملکرد آن حیاتی می

داری  های پیشاسرمایه بخشند. بر خالف دولت طه میان دولت و کار ذهنی تجسم میراب

دارد:  نگاه نمیتار را برای خود داری( انحصار نوش ا کلیسا، این ]شکل[ دولت )سرمایهی

موزش نیروی کار، در مدارس ]بالعکس[ آن را در پاسخ به ضرورت بسیار انضمامی آ

کند، هرچه  ( میreduplicateدهد. اما به واسطه این عمل نوشتار را بازتکرار ) نشر می

د. ی دولت باید شنیده و فهمیده شو خودِ کالم بیان شده  تر تا جایی که که گویی بیش

داری با گفتار قابل فهم و زبان ملی واحدش است که پنهان  لت سرمایهدقیقاً در دو

های  ، که انزواطلبی سحرآمیزش از تودهقدرت به نوشتار دولت-کاری و تبلور دانش

مردم زبان زد است، رخنه کرد. همین }شکل{ دولت است که گرچه دستور زبان و 

های قدرت به  به عنوان شبکه ها یت شناختن آنرسم الخط را ابداع نکرد اما با به رسم

 اسلوب بخشید.  ها نظم و آن

 -یابد های خاص اعمال قدرت تجلی می قدت در تکنیک-رانجام، رابطه دانشس

های مردم  توده  ها دولت نگاشته شده که به وسیله آن های عینی که در بافتار شیوه

ای از  شامل مجموعه ها د. این تکنیکگیرنده دور نگه داشته شون همواره از مراکز تصمیم

بندی و درگیری با  های ساختاری صورت های گفتار، هم چنین شیوه ها و سبک آیین
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کار یدی( دانش را های مردم )این جا معادل  یل هستند که با محروم ساختن تودهمسا

 آورند. به انحصار درمی

سیم میان به طور حتم، مسأله بر سر تقلیل رابطه میان دولت و مناسبات تولیدی به تق

ی را نشان دهم ا گیری تحقیقاتی نی نیست. من صرفاً تالش کردم جهتکار یدی و ذه

داری فضای مناسبات  ن مفهوم را که مبنای دولت سرمایهدهد ای که به ما امکان می

ساالری به عنوان  نتیجه، من در مورد باال به دیوانکاالیی است، کنار گذاریم. در 

دارانه{ ضروریت  بت آنارشیستی جامعه مدنی }سرمایهل رقاای مرکزی که به دلی نمونه

یابد، اشاره کنم. در این جا هم، دولت، تنها، نتیجه تقسیم کار ذهنی و یدی که  می

ه در فرایند بازتولیدِ این ریشه در مناسبات تولیدی دارد نیست. }دولت{ فعاالن

ان یک کلیت، هم از طریق نوبندی دقیقاً در قلب فرایند تولید و در جامعه به ع تقسیم

نامه برای نیروی  ی مهارت آموزی و صدور گواهی اش در زمینه های تخصصی دستگاه

گوناگون( و هم از طریق کل کار )مدرسه، خانواده، ساختارهای کارآموزی 

ورژوایی، سیستم پارلمانی، هایش )احزاب سیاسی بورژوایی و خرده ب دستگاه

ابتدا و در آغاز شود. این مورد از  ها( وارد می رسانه های فرهنگی، انتشارات و دستگاه

ای که در  بندی ناسبات تولیدی وجود داشته، تقسیمبندی درون م تثبیت این تقسیم

ها، آن گونه که در  گران و تحت سلطه خانه تجسم یافته و به روابط سلطهاستبداد کار

ن مناسبات اشاره مناسبات استثماری موجود است و همچنین به حضور دولت در ای

 دارد.

م واقعی )اردوگاه شرق( توانیم ببینیم که در کشورهایی که سوسیالیس اکنون ما می

تحمل شده، شوند نیز، اگر چه مناسبات کاالیی تغییرات قابل توجهی را م خوانده می

دانش اثر پذیرفته -اش از این مناسبات قدرت دارانه های سرمایه اما دولت در برخی جنبه

ای از مناسبات  دارانه های سرمایه ی جنبه یم میان کار یدی و ذهنی، بر پایهتقساست. 
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دن حقیقی( از بین سازی اقتصاد )در مقابل سوسیالیستی کر تولیدی است که با دولتی

اند. در هر حال، من تنها قصد اشاره به این  ای بازتولید شده های تازه نرفته و به شکل

از جمله خاص بودگی طبقات اجتماعی و  -یل بسیاریداشتم، زیرا به دال موضوع را

فرم این مسأله به طور محسوسی با کشورهای غربی  -تضاد طبقاتی در این کشورها

 متفاوت است.

دارانه  نی/یدی کار که در مناسبات سرمایهدر نتیجه، این رابطه میان دولت و تقسیم ذه

ا در آن، دولت در رابطه بتولید پنهان است تنها یک مرحله از فرایندی است که 

ی  د. کاراکتر این دولت، که نمایندهگیر داری قرار می طبقات و تضاد طبقاتی در سرمایه

قدرت بورژوازی است، در خاص بودگی تثبیت بورژوازی به عنوان طبقه مسلط ریشه 

در ای که تخصصی شدنی ویژه را  با توجه به ریشه داشتن در زمینه دارد. این طبقه

ای در تاریخ است که به یگانی از  کند، اولین طبقه ا و کار ذهنی تحمیل میکارکرده

ی مسلط احتیاج دارد. این  برای تثبیت خود به عنوان طبقه روشنفکران ارگانیک

روشنفکرانِ در استخدام دولت، به طور رسمی از بورژوازی جدا هستند اما در 

ها در  قش کامال ابزاری کشیش)بر خالف ن کنند میسازماندهی هژمونی آن نقش ایفا 

مورد سیستم فئودالی(. این تصادفی نیست که شکل اولیه انقالبی بورژوازی، بیش از 

های  ت فقط به فلسفه روشنگری و دستگاههمه، انقالب ایدئولوژیک است؛ کافی اس

 فرهنگی انتشارات و مطبوعات در سازماندهی بورژوازی بیاندیشیم.-ایدئولوژیک

داری یکسان است، اما با  فتار مادی هر دولت و کشور سرمایهاگر چه با عالوه بر این،

های روشنفکری،  اتی و سازماندهی بورژوازی و یگانتوجه به خاص بودگی تضاد طبق

هایی در هر مورد وجود دارد. هیچ چیز بیش از تجربه مورد فرانسه این موضوع  تفاوت

های  گرا به فرم سیرش از دولت تمامیتفرانسه، در مدهد. زیرا بورژوازی  را نشان نمی

، بیش از دیگران، با ایجاد اتصالی نزدیک با یگان روشنفکران مجاز 0789انقالب 
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(licensedهژمونی ابتدایی ،)  .اش را به دست آورده و وحدت ملت را جعل نمود

وبن و ها با شبکه نهادی دولت ژاک { با یکپارچه ساختن سفت و سخت آن}بورژوازی

وناگون دستمزد های گ روش  ها به ازای خدماتشان به این که چگونه به آن دانستن

تنها بر ها اطمینان خاطر کسب کرد. این امر، نشان خود را نه  بدهد، از حمایت آن

ی  های زننده وژیک دولت فرانسه، بلکه بر ویژگیهای ایدئول نهادهای فرهنگی و دستگاه

بوده و است که روشنفکران در اتصال با روشنفکران باقی گذاشته است. این گونه 

نهادهای دولت جمهوری خواه، که بورژوازی نمایندگی قدرت را به شبکه ی آن ها 

ه های دولت فاشیستی مخالفت نموده و هم ب پرده است، هم با ایدئولوژی و شکلس

گیری  ند، کنارهکش ای که قدرتشان را به چالش می شدت از کارزارهای رادیکال توده

کنند. در واقع این }روشنفکران{ به طور مستمر در کشاکش میان جمهوری  می

خواهیِ رادیکالِ ضد فاشیستی و سندرم ورسایی }به ضد انقالب سنگر گرفته در 

شوند. در هیچ جای  شد.{ تکه پاره می ای در جریان کمون پاریس اطالق میورس

های دولت نرسیده  تگاهدرجه از تجسم در دسدیگری، وهم و خیال روشنفکران به این 

یا شاید حتی در همان ها در مورد مشاورِ شهریار بودن باشد،  چه رویای آن–است 

ها از باال،  ن برای تحت تأثیر قرار دادن تودهگرایی عامه پسند بود ی نخبه زمان، وسوسه

وعات، نهادهای های دولت )مطب شان و با استفاده از دستگاه های بر فراز سر سازمان

ها(. متناظرِ این عطش قدرت، که به دلیل جایگاه اختصاص داده شده  گی، رسانهفرهن

 های نفکر ستیزیِ مشهور جنبش و سازمانبه روشنفکران در دولت، تثبیت گشته، روش

ستیزی به نوبه خود، نشان خود را بر دولت و بر کارگری فرانسه است. این روشنفکر

 اه های ایدئولوژیک دولت می گذارد. خصیصه عدم اعتماد توده های مردم به دستگ

 برگرفته شده از:

State, power and socialism 
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 گفتگو با نیکو پوالنزاس
 

 عزیزی رشآی  ترجمه

 

 گفتگوهای خرینآی مترجم: گفتگویی که پیش رو دارید را باید یکی از  مقدمه

، در انگلستان ۱۱۷۱ وریلآش ماه قبل از مرگش ، در ش حدود که دانست پوالنزاس

 چند که است تحوالتی ی درباره او نظرات خرینآصورت گرفته است و از این رو شامل 

 در استالین مرگ از پس ی دوره در. داشت جریان اروپایی کمونیسم درون بود دهه

و بهار پراگ در  ۱۱۱۹و تحوالتی همچون سرکوب انقالب مجارستان در  ۱۱۱۹ سال

های انقالبی در سراسر جهان  به دست نیروهای نظامی شوروی و عروج جنبش ۱۱۹۱

نام گرفت درون احزاب کمونیست « اروکمونیسم»جریانی که بعدها  ۹۱ی  در دهه

اردوگاهی اروپا )و بسیاری سایر کشورها از ژاپن تا مکزیک( وزیدن گرفته بود. 

 .مدآ ی این موج به حساب می رجستهپردازان ب پوالنزاس از نظریه

 و کند می مطرح نیز سوال دهد می جواب که همانقدر هنوز پوالنزاس که واقعیت این

 ی تجربه خود مثل نظراتش، که است نآ گواه ندارد روشنی موارد بسیاری در ذهنش

یی تکاپو و بحران در داند، می نآ چپ جناح به متعلق را خود پوالنزاس که اروکمونیسم

اش  برد که اگر شش ماه بعد با خودکشی پوالنزاس و پایان زودهنگام زندگی به سر می

 یافت.  سالگی پایان نیافته بود شاید فرجامی دیگر می ۴۹در سن 
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نشریه و گفتگوکنندگان این گفتگو تقریبا به اهمیت گفتگوشونده هستند. استوارت 

هنگی، خود از پیشگامان برخورد گذاران متکب بیرمنگام در مطالعات فر هال، از بنیان

. بود زمینه این در ها«وریآنو»و تالش به بعضی « ارتدوکس»با مارکسیسم باصطالح 

 نآ در که بود کبیر بریتانیای کمونیست حزب وریکئت ی نشریه «امروز مارکسیسم»

 های بنیان در بازبینی و اروکمونیسم علمداران از ژاک مارتین سردبیری به ها سال

سم کالسیک و لنینیسم شده بود. از نکات بسیار مثبت گفتگو این است که مارکسی

 کمونیستی جنبش سیاسی و نظری تحوالت با رابطه در را پوالنزاس وریکئنظریات ت

 به صرف انتزاع ی حیطه از رو این از و گذارد می بحث به اروپایی مختلف کشورهای

 . شود می معطوف عمل و سیاست ی حیطه

 

 

 چپ نوع نآچه « اروکمونیسم»سال از این گفتگو گذاشته است و میراث  ۹۲روز ام

 یا کمونیست احزاب تقویت به بوده چه هر ترش راست بسیار انواع چه و پوالنزاسی

 که گورباچف. است نشده منجر داری ضدسرمایه جدید قدرتمند احزاب گیری شکل

گوید از اروکمونیسم  ت خود میخاطرا کتاب در کرد غازآ را شوروی اضمحالل روند

های سابق اکنون هرگونه تالش برای پایان نظام  تاثیر پذیرتفه و بسیاری اروکمونیست

 ها تحلیل از بسیاری شباهت است دهنده تکان چه نآاند.  داری را خاتمه بخشیده سرمایه

پ مطرح چ از هایی بخش در امروز که است هایی  سوال نوع نآ به پوالنزاس های سوال و

 طرد و رد شدت به را اروکمونیسم ها زمان نآهایی که در  ود. از جمله در بخشش می

 ورآیاد تواند می گفتگو این امروز خواندن. تروتسکیستی گرایشات بعضی مثل کردند می

 جدیدی ابتکار لنینیستی مارکسیسمِ کالسیک مفاهیم بردن سوال زیر که باشد این

داری صورت گرفته باشد.  اخیر سرمایهی و یا بحران شورو سقوط از پس که نیست
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 ها نآ بودن تکراری عموما و کهنگی که نقدها این «تازگی» نه است کننده خیره چه نآ

 . است

 

 

*** 

 

کنم مفید باشد  های شما اکنون نفوذ وسیعی در بریتانیا دارند اما فکر می کتاب

 ند.تان بدان ی رشد شخصی سیاسی و فکری خوانندگان کمی بیشتر درباره

 

خوب، بگذارید بگویم که اولین بار از طریق فرهنگ فرانسوی و از طریق سارتر با 

 در من سن و من طبقاتی موقعیت در بسیاری داستان این و شدم شناآمارکسیسم 

. کنم کار خودم برای توانستم می تازه سالگی هجده یا هفده سن در موقع نآ. بود یونان

م و حزب کمونیست غیرقانونی اعالم شده بود که ز جنگ داخلی بودیا پس موقعیت در

ادامه یافت. شرایط پخش افکار مارکسیستی به شدت دشوار بود. حتی  ۱۱۷۴تا سال 

دسترسی به متون کالسیک مارکسیسم غیرممکن بود و در نتیجه من از طریق 

ی فرانسوی و بخصوص سارتر به مارکسیسم رسیدم. در دانشگاه که بودم از  فلسفه

ام در چپ شدم  ها یا سندیکاهای دانشجویی درگیر اولین فعالیت سیاسی اتحادیهطریق 

 حزب از وسیعی قانونی شکل که پیوستم( متحد دموکرات چپ) «آاِ.د.»و سپس به 

 . نبودم کمونیست حزب عضو اما، موقع، نآ در. بود کمونیست

 

 درگیر فعاالنه نانهمچ زمان نآم و در مدآ غربی اروپای به حقوق در تحصیالتم از بعد

 و بودند کمونیست شان بعضی که بود این آ.د.ا در بزرگ گرفتاری اما. بودم آ.د.ا عضویت
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 حزب ی سلطه تحت کامال اما بود خلقی ی جبهه سازمان نوع یک نبودند؛ بعضی

 . واقعی خودمختاری هیچ بی و کمونیست

لوسین گلدمن و لوکاچ  شدم و بسیار تحت تاثیر عالقمند مارکسیسم به سارتر طریق از

 با حقوق از مفهومی به کردم سعی نآی حقوق بود و در  بودم. تز دکترایم در فلسفه

ی که  منتشر شد؛ اما از لحظه ۱۱۹۴ سال در تز این. برسم لوکاچ و گلدمن از استفاده

ارکسیسم. م درون گیری جهت نآهای  منتشر شد شروع کردم پی بردن به محدودیت

 مهمترین هنگام نآکه در « کریتیکا مارکسیستا»ی  ه از طریق نشریهاین موقع بود ک

 . برخوردم گرامشی به بود مارکسیسم ژورنال

 گرامشی نفوذ تحت همچنان که حالی در لتوسرآ با کردن کار کردم شروع ضمن در

 ایجاد لتوسرآتالف با اخ و توافق نوعی برایم اول همان از این و  (هستم همیشه و) بودم

 با که این از بیش و داشتیم، که هایی تفاوت نوع که کشد می طول خیلی جا این .کرد

 فلسفی بیشتر که لتوسرآ های متن اولین با. دهم توضیح بودند، بالیبار با باشند لتوسرآ

 نوعی لتوسرآ کردم می احساس همیشه و بودم موافق بنیاد از بودند، شناسانه روش و

 مشکلی بیشتر ساختارگرایی ی مساله. دارد لشی و مسایدرک در رابطه با مبارزه طبقات

 قطعی هایی تفاوت «اجتماعی طبقات و سیاسی قدرت» در. لتوسرآ با تا بود بالیبار با

 کمی «معاصر داری سرمایه در اجتماعی طبقات» در. هست من متن و بالیبار متن بین

 ام.  کرده صحبت ها تفاوت این مورد در

ها  که یک سال پس از کودتای سرهنگ ۱۱۹۱نشعاب سال در عین حال، پیش از ا

 کمونیست حزب» در پس نآپیوستم و از « حزب کمونیست یونان»صورت گرفت به 

. است کرده حرکت اروکمونیستی خط سمت به داخل کمونیست حزب. ام بوده «داخل

خرین احزاب استالینیست در اروپا آ از یکی خارج یونانِ کمونیست حزب عوض، در
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از نظر دگماتیسم نظری، فقدان کامل  -گویم  ترین معنی کلمه می را به قوی ت. ایناس

 دموکراسی داخلی و اتکای کامل به اتحاد شوروی.

 

 در محوری خیلی نقشی سیاسی های تالفئا که یدآ می بر شما وریکئهای ت از نوشته

 بین تالفئه اکنند. با این هم می دموکراتیک بازی میسوسیالیس به دستیابی ی پروژه

( خیلی شکننده از کار در PS( و حزب سوسیالیست )PCF) «فرانسه کمونیست حزب»

 موخت؟آ توان می ّهایی درس چه این از شما نظر به. است مدهآ

 

 سیاسی های سازمان بین سیاسی های تالفئخوب، به نظرم مشکل اصلی خیلی ا

 های جناح و طبقات بین سیاسی تالفئا شناییم،آ ن که با ا کل اصلی، چنانمش. نیستند

 های درس از یکی که چرا کنند، می نمایندگی را ها نآ احزاب این که است طبقاتی

 و دیده باال از تالفیئا عنوان به که است همین دقیقا فرانسه در تالفئا این ناکامی

ف انتخاباتی صرف بود: چنین نبود چرا که تالئا این گفت توان نمی. شده ساخته

 نآواقعیتی بسیار چشمگیر در تاریخ چپ اروپا است. این از « ی مشترک چپ برنامه»

 چشمگیر بسیار ی نکته همه  این با نبود؛ ملتحمه صرفا و محور انتخابات نوع های تالفئا

یه )یعنی بین پا در را تالفئا این نکرد سعی احزاب این از یک هیچ که است این

ک بسازد. ما نوعی اعمال مشترک در بعضی های مشتر و با ایجاد سازمان  ها( توده

 اما دادند، سازمان کارگری های اتحادیه و احزاب که هایی نآها داشتیم، بین  سازمان

 تالفئا نوع این تبلور توانست می که پایه در مشخص یا اصیل سازمانی نوع به هرگز

. بود «خلقی جبهه» نوع تالفئهای سنتی ا ین در ضمن از ناکامیا. نرسیدیم باشد

 مشخص انواع باید گفت می همیشه سوم انترناسیونال استراتژی در دیمیتروف

 نآ در چیزی چنین. کنند متبلور را تالفئا نوع این که باشیم داشته پایه های سازمان
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سوسیالیست نیز به  حزب یا فرانسه کمونیست حزب توسط و نیامد دست به دوره

رود. به نظرم تحقق چنین  یلی فراتر میدست نیامده است. با این همه سوال شما خ

 بسیار. شود می ممکن کمونیست احزاب خود درون تغییر وجود با تنها تالفیئنوع ا

 به قادر کنید می کار «پرولتاریا دیکتاتوری» مفهوم با شما وقتی تا که است روشن

 نآقتی داند در زمان انتقال به سوسیالیسم و و یدار با شریکی که میپا تالفیئا ایجاد

 من نظر به بنابراین،. شد نخواهید شود، حذف است قرار شد، مقرر دیکتاتوری

 بعضی در که دارد نیاز تغییراتی به دموکراتیک سوسیالیسم سوی به انقالبی استراتژی

از شرایط دستیابی به اشکال  یکی این و گرفته صورت غربی اروپای کمونیست احزاب

 . است سیاسی تالفئجدید ا

 و است مشخصی بسیار ی مساله که رسیم می دموکراسی سوسیال ی مساله به سپس

 هر واقعی شرایط به توجه با زیادی حدود تا ها تالفئا ی مساله این که دهد می نشان

مورد محتاط  این در دادن عمومیت هنگام باید نتیجه در و شود؛ می مشخص کشور

 موجود ها نآی مختلفی که در بینیم سوسیال دموکراسی در کشورها باشیم چرا که می

 برای امکانی هیچگونه من مثال، برای. کند می بازی مختلفی سیاسی ّهای نقش است

 هست دئسو یا غربی لمانآ در که دموکراسی سوسیال نوع نآ با سیاسی تالفئا

هایی که سوسیال دموکراسی حزب دولتی نیست، مثل کشور در موقعیت. بینم نمی

چنین نبوده است، متفاوت است. در بحران ساختاری کنونی  ها است فرانسه که سال

داری شاهد حرکت سوسیال دموکراسی به چپ هستیم و این یکی از شرایط  سرمایه

به  توجه با نظرم به. است سوسیالیست حزب و کمونیست حزب بین پایدارتر تالفیئا

ه طور کلی توانیم از سوسیال دموکراسی ب داری دیگر نمی بحران ساختاری سرمایه

توان گرایشی عمومی در بورژوازی به سوی استفاده از  صحبت کنیم. به نظرم نمی

حلی برای بحران پیدا کرد. بورژوازی در ضمن در  سوسیال دموکراسی به عنوان راه
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 که کارگر ی طبقه به هایی سازش نوع نآتمام جوامع قدرت اقتصادی الزم برای اعطای 

 است، ضروری بودن، قدرت در هنگام دموکراسی سیالسو سیاسی کارکرد تامین برای

 هیچ به. داریم اروپا در اکنون که کشی ریاضت های برنامه فضای در بخصوص. ندارد

 کارگر ی طبقه با سازش شامل که دموکراتیک، سوسیال حلی راه که نیست روشن وجه

و از شود، در شرایط مشخص هر کشور در اروپا قابل تحقق به دست بورژوازی  می

ای  طریق سوسیال دموکراسی باشد. در این شرایط، سوسیال دموکراسی هیچ چاره

 انواع سایر از که) مشخص موقعیت نوع این در. کمونیست حزب با تالفئندارد مگر ا

سیال دموکراسی در دستگاه دولتی سو ادغام شاهد( است متفاوت بسیار ها موقعیت

 در اما بدهم نظر بریتانیا در موقعیت وردم در خواهم نمی. غربی لمانآهستیم، مثل 

 نقش دارای مشترک بازار در لمانآ که چرا هستیم غریبی بسیار موقعیت شاهد لمانآ

یار زیاد بس احتمال به و فرانسه یا ایتالیا مورد در وجه هیچ به این. است اقتصادی غالب

داری نباید از  کند. با توجه به بحران ساختاری سرمایه در مورد اسپانیا صدق نمی

 سوسیال دموکراسی به طور کلی صحبت کنیم.

 

 به طور کلی برای چپ وجود ندارد؟« رفورمیسم»به نظرتان با این حساب دیگر مشکل 

ی سوسیال دموکراسی  ی دوگانه نه منظور من این نبود؛ بخصوص با توجه به مشخصه

ی اما در عین حال، از دار سازی سرمایه یعنی از یک رو تالش برای دستیابی به مدرن -

ی کارگر. مشکل پیش روی سوسیال  ّای عمیق در طبقه طرف دیگر، داشتن ریشه

داری، تناقضات  دموکراسی ترکیب این دو است؛ و با توجه به بحران ساختاری سرمایه

ها و رشدهای ناموزون، موقعیت سوسیال دموکراسی در اروپا از هر  بین امپریالیست

 کشورهای در توان می را بازی این. کند می تفاوت سمانآین تا کشور تا دیگری از زم

 در دموکراسی سوسیال اما کرد؛ بازی دئسو و غربی لمانآ مثل اروپا در اقتصادی غالب
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ن مقطعی به نظرم یکی از چنی در. نیست کاری چنین به قادر ایتالیا یا فرانسه

 احزاب با تالفئی اّهای احزاب سوسیال دموکراتیک چرخش به چپ به سو حل راه

 . است کمونیست

 

ی اروکمونیسم اشاره کردید. هر روز بیشتر واضح می شود که اروکمونیسم  به مساله

د شو می نامیده اروکمونیسم چه نآای واحد نیست و چندین گرایش متنوع درون  پدیده

 و چپ را ها نآ توان می که هایی گرایش بین شدن لئموجود است. به نظرتان تمایز قا

 است؟ مفید خواند، راست

 

های عمومی است و اول از همه، در این پدیده که به نسبت  جا صحبت از گرایش در این

اتژی استر در ببینید،. بسازیم کلیشه نآتازه است، نباید این تمایز را شخصی کنیم و از 

انترناسیونال سوم که استراتژی قدرت دوگانه و در هم کوبیدن مستقیم دولت بود، 

 و دوگانه قدرت ایجاد به چه نآ هر. بود سانآی رفورمیسم به نوعی روشن و  سالهم

 که اکنون. بود «رفورمیست» شد نمی منجر دولت با مستقیم تخاصم امکان به دستیابی

کنیم چنین  ی سوسیالیسم دموکراتیک میسو به دموکراتیک راه از صحبت

 ها مدت چه نآ) زادیآگی و اشکال ای باید نه تنها اشکال دموکراسی نمایند استراتژی

 دهد تغییر بنیاد از را( نیستند هم «صوری» فقط اما ایم خوانده «صوری های زادیآ»

ل باید قدم حا عین در نمایندگی دموکراسی این. کند حفظ را ها نآ باید ضمن در که

؛ اگر ی اول مهم است به قدم همگام با ایجاد دموکراسی مستقیم در پایه باشد. اما نکته

توانیم صحبت از تخاصم ناگهانی با دولت کنیم و در عوض صحبت از حفظ و  دیگر نمی

 درک گاه نآتعمیق بنیادین نهادهای دموکراسی نمایندگی تحت سوسیالیسم است، 

شود، گرچه همچنان موجود  راهی انقالبی بسیار دشوارتر می و رفورمیسم بین تمایز
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 است. 

دا کرد و از این توان گرایش رفورمیستی را پی ونیسم میبسیار روشن است که در اروکم

توان صحبت از اروکمونیسم چپ و راست کرد. برای مثال به نظرم  لحاظ به نظرم می

کند، این  ز، قانونی و مترقی میمیآ وقتی النشتاین صحبت از انقالبی تدریجی، صلح

 بین صحیح ایزتم اما. است لئمسا این طرح وتسکیستیئی کالسیک کا دقیقا شیوه

. کرد اشاره مورد چند به توان می باشد؟ باید چه راست اروکمونیسم و چپ اروکمونیسم

 داده کارگری شورایی و مستقیم دموکراسی به که است اهمیتی ی مساله همه، از اول

شود. این همیشه پیوستاری قاطع بین راه رفورمیستی و راه انقالبی به سوی  می

روکمونیسم چپ اهمیت بسیار بیشتری به دموکراسی از پایین سوسیالیسم بوده است. ا

شود: چرا  دهد. دومی انواع گسست و انواع تحولی است که در خود دولت تصور می می

نکنیم، اروکمونیسم چپ همچنان «  در هم کوبیدن دولت»که حتی اگر صحبت از 

 دولت ولوژیکئیدا های دستگاه فقط نه ایِ ریشه تحول ضرورت ی مساله به گاهآبسیار 

 را ها دستگاه این راست اروکمونیسم اما: هست نآ سرکوبگر های دستگاه ضمن در که

 متوجه را اهمیتی چنین نتیجه در و بیند می طرف بی و خنثی ّهایی دستگاه بیش و کم

 را دولت خود در گسست ی لحظه بر اصرار چپ اروکمونیسم. کند نمی ها نآتحول 

 است گاهآ بسیار. کند نمی دولت در مترقی و تدریجی حولیت از صحبت. کند می حفظ

 همه این با اما بود نخواهد داخلی جنگ که رسد می راه از قاطعی عطف نقطه که

در توازن قوای درون خود دولت.  تغییری با بود خواهد دولت بنیادین بحران

شخص که م کند. برای این اروکمونیسم راست این بدیل را خیلی جدی بررسی نمی

ام  ام بیشتر مواضع اروکمونیسم راست دیده صحبت کنم باید بگویم هر جا کاریو خوانده

 اروکمونیسم مواضع بیشتر ام خوانده را «ایتالیا کمونیست حزب» از وئو هر جا اینگرا

 ام. پ دیدهچ



 پوالنزانسنیکوس 

 78 

های  ی مشخصی در شکل کنم که اروکمونیسم پدیده من هر روز بیشتر به این فکر می

داری پیشرفته است. کل پروبلماتیک راه دموکراتیک به سوی  ایهاجتماعی سرم

سوسیالیسم و راه انقالبی به سوی سوسیالیسم دموکراتیک از نزدیک مربوط به این 

 داری است.  ی مشخص رشد سرمایه مرحله

 

در ایتالیا از اهمیتی عظیم برخوردار « سازش تاریخی»ی  برای شما و برای ما، تجربه

 ت امروز نیاز به برپایی نوعی اجماع ملی به نظرتان چقدر اهمیت دارد؟است. در موقعی

 

ّهای ایتالیا خود هرگز  من اعتماد زیادی به این مفهوم اجماع ملی ندارم. کمونیست

ها نزدیک به  اند. بعضی وقت سازش تاریخی را نوعی انتقال به سوسیالیسم جلوه نداده

 مقطع در مشخصی استراتژی عنوان به را نآاند اما بیشتر اوقات  چنین ادعایی شده

 به انتقال برای عمومی الگویی عنوان به را نآ اند؛ کرده معرفی ایتالیا در مشخصی

رسیم که سوال معروفی است که  می دومی سوال به حال. اند نکرده مطرح سوسیالیسم

. ستا وسیع ملی اجماع اهمیت مورد در نآبرلینگر پس از کودتای شیلی مطرح کرد و 

 سنتی از که است تحلیل نوعی. شکاکم بسیار موضع این به راجع من راستش،

 گوید می او نآ در که است گرامشی نکات ترین نزاع مورد از یکی و یدآ می گرامشیستی

 و ولوژیکتواند پیش از دستیابی به قدرت سیاسی، هژمونی ایدی رگر میکا ی طبقه

 روند در بیشتر بسیار باید ملی اعاجم ی مساله من برای. باشد داشته سیاسی

 سوسیالیسم خود شرط پیش عنوان به تا شود دیده دموکراتیک سوسیالیسم

درصد مردم  ۱۱به  چپ دولتی برای الزم وحدت ایجاد برای بگوییم که این. دموکراتیک

 نیاز داریم تناقضی در خود است.
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مان را  بتوانیم توجه خود شما عضو حزب کمونیست یونانِ داخل هستید و شاید اکنون

 نٓ  ا در شما حزب که تالفیئمعطوف اوضاع در یونان کنیم. در انتخابات سال پیش ا

مونیست ک حزب» مقابل در بخصوص خورد، ای جدی انتخاباتی شکست کرد مشارکت

ارتدوکس. تحلیل شما از این تجربه چیست و جذابیت استراتژی اپوزیسیونی « یونانِ

 توان گرفت؟ هایی می دهید؟ چه درس توضیح میحزب ارتدوکس را چگونه 

 

خوب بعضی دالیل عمومی هست و بعضی دالیلی که بیشتر مخصوص یونان هستند. 

درون خود اروکمونیسم که   گردد به تحلیل ناکافی و استراتژی دالیل عمومی برمی

انسجام کافی ندارد. اگر چرخش اروکمونیستی توسط یکی از احزاب کمونیست مستقر 

 در اگر اما. افراطی چپ سوی از مگر نیست، ممکن نآجام شود رقابتی در مقابل ان

 یونان در که) باشند ارتدوکس موضع در حزب اکثریت و بگیریم، قرار انشعاب موقعیت

م(، فقدان تحلیل کافی استراتژی انقالبی از سوی اروکمونیسم بسیار -دبو چنین

ای دگماتیک حزب سر کنی. سپس به ه شود چرا که باید با فراکسیون خطیرتر می

ی جنگ داخلی یونان  رسیم که بسیار مخصوص یونان هستند و به مساله دالیلی می

گردند. منظورم کل تصاویر و جایگاه نمادین انقالب در زمان جنگ داخلی است.  برمی

حزب کمونیست خارج، که بیشتر اعضایش در جنگ داخلی بسیار فعال بودند و در 

اند، توانسته بهتر از هر  بازگشته ۱۱۷۴ر تبعیدی بودند و پس از سال کشورهای دیگ

 شدند موفق ها نآکسی این تصاویر مردمی جنگ داخلی را بسیج کند. بگذارید بگوییم 

 قبال که چنان) که چرا ماند ناکام اسپانیا در نآبکنند که لیستر از انجام  را کاری همان

. دهد انجام کمونیست حزب خود درون را نیسماروکمو به چرخش توانسته کاریو( گفتم

 . گردد می باز یونان در اجتماعی شرایط به مساله



 پوالنزانسنیکوس 

 81 

ی  مایهسر بیشتر که چرا است شکننده بسیار کارگری ی طبقه یونان کارگر ی طبقه

ی مدیترانه و  ای است با ریشه در منطقه ی بومی نیست، که بورژوازی یونانی، سرمایه

ی کارگر یونان سطح خیلی باالیی از  ی و غیره. در نتیجه طبقهی بزرگ کشتیران سرمایه

 و پدر نآ در که کرد پیدا ای خانواده توان می ندرت به یونان در. ندارد طبقاتی گاهیآ

بورژوازی برای ما خیلی باال است.  شند. امکان صعود اجتماعی به خردهبا کارگر پسر

کند و مامور  شود و مهاجرت می ا میبورژو ی کارگر را داریم که خرده بخشی از طبقه

 های شرکت در و لندن، جا، این یندآ شود. یا می المللی می بورژوازی یونانی بین

ی کارگر یونان  . به نظر من شکنندگی طبقهمریکاآ روند می یا کنند می کار کشتیرانی

های ای با موفقیت کنونی دگماتیسم در این کشور دارد. و البته مربوط به خطا رابطه

ایم تایید  ها است کوشیده شود )مثال این واقعیت که مدت حزب کمونیست یونان می

که نتوانسته دست به انتقاد واقعی از اتحاد   رسمی اتحاد شوروی را دریافت کنیم(

 بسازد سوسیالیسم سوی به دموکراتیک راه برای واقعی تالفیئشوروی بزند و نتوانسته ا

 عاملی این  !کند می انتخاب را یکی حزب، دو بین شوروی اتحاد بودیم امیدوار که چرا

 . است بوده یونان  داخلِ( کمونیست) حزب رشد در منفی بسیار

 

ای چرخش قاطعی  رسد در نقطه م؟ به نظر میبپردازی وریکئت لئشود به برخی مسا می

 در رابطه با لنینیسم صورت گرفته است. دوست دارید در این مورد نظر دهید؟

 

بحران »گویید. به نظرم اگر نقطه چرخشی باشد در کتاب من،  ال درست میکام

 زمان در من که یدآ ، ابراز شده است و از مواضع خیلی مشخصی می«ها دیکتاتوری

وری یونان گرفتم. در این دوره ما دو خط در حزب کمونیست یونان داخل دیکتات

یه رژیم دیکتاتوری داشتیم. یکی خط مخالفت مستقیم )خشن یا کمتر خشن( عل
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توان  پنداشت می )یعنی مخالفت مستقیم بیرونی( بود. خط دیگر خطی بود که می

ی غالب و تناقضات درونی رژیم نظامی را به کار  های طبقه تناقضات درونی بین جناح

 .کرد استفاده ها نآگرفت یا از 

 که دمرسی سیاسی و وریکئت درک این به من دیکتاتوری سال هفت یا شش از پس

 ها مارکسیست های دیدگاه به مربوط نظامی دیکتاتوری به راجع ها درک این از بعضی

 را نآشود که  یم دیده بسته فضای نوعی عنوان به دولت. شود می دولت خود به راجع

 مستقیم استراتژی نوع با یا حاال کرد فتح استراتژی از خارجی نوعی با توان می تنها

 فکر به کردم شروع عوض در من. دولت ی محاصره رامشیستیگ نوع با یا و لنینیستی

 در را فکر این. نیروها از ای رابطه عنوان به تراکم، یک عنوان به دولت به کردن

دیدم که این مفهوم  مطرح کردم. در عین حال می« داری معاصر یهسرما در طبقات»

داشته باشد. در ضمن های نظامی  تواند چه اهمیتی برای استراتژی مخالفت با رژیم می

ی انتقال به سوسیالیسم که در  شروع کردم به کاربست این مفهوم از دولت به مساله

د. برای من روشن است که ش تر روشن ،«سوسیالیسم قدرت، دولت،» خرم،آکتاب 

 شود.  بحرانی وجود دارد و این بحران شامل لنینیسم به معنای دقیق کلمه می

ام نسبت به لنینیسم  گیری ه لنین دقیقا مطابق با موضعگیری نسبت ب به نظرم موضع

کنم فقط بتوانیم بگوییم لنین تنها در مورد اتحاد شوروی درست  نیست. فکر نمی

 هم من که استراتژیست، عنوان به لنین، های موزهآگفت. به نظرم یکی از بزرگترین  می

 معتقد حامی ینلن که است این که لنینیستی سانترالیسم نه دارم باور نآ به

 لنین در لوکزامبورگ روزا چه نآ. بود شوراها مستقیم دموکراسی و پایین از دموکراسی

الیست است یا رفتارش نسبت به سانتر زیادی که نبود این کرد می مخالفت نآ با

ی کارگر زیادی سرکوبگرانه است؛ بیشتر این بود که او تمام نهادهای دموکراسی  طبقه

م کوبید و تنها نهاد دموکراسی مستقیم شوراها را بر جای گذاشت. نمایندگی را در ه
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« دولت و انقالب»توانیم به کار ببندیم. این لنینِ  به نظرم این لنینی است که هنوز می

 ی مثبت لنین است. است که مهمترین لنین است. به نظرم این جنبه

ی در مورد دیکتاتوری پرداز ی کاربست و نظریه گررد به کل مساله ی منفی برمی جنبه

شود.  پرولتاریا که معطوف به در هم کوبیدن تمام و کمال دموکراسی نمایندگی می

درست نیست که بگوییم لنین بخاطر شرایط جنگ داخلی در اتحاد شوروی 

های متفاوت درون حزب  که بخاطر گرایش توانست کار دیگری بکند؛ یا این نمی

 هست لنینیسم خود در وریکئرم بعضی عناصر تتوانست کار دیگری بکند. به نظ نمی

. شود می استالین زمان در و نآ از بعد هم و لنین ی دوره شرایط هم به مربوط که

 به گاهیآ ی ورندهآسازی و مفهوم حزب به عنوان  رکزیم از عناصری شک بدون

 زا ای جنبه نآ که «کرد؟ باید چه» در جمله از. داشت وجود بیرون از کارگر ی طبقه

 حزب از مفهوم این کنم می فکر باضافه. ندارم باور نآ به دیگر من که است لنینیسم

 انجامد. می گرایی دولت به سپس و «دولت حزب» مفهوم به مستقیما

 

 انتقاد این «دیکتاتوری و فاشیسم» در شما. لتوسرآی  بیایید برگردیم به مساله

 که را جایگاهی نآ طبقاتی رزهمبا برای او که کنید می مطرح را لتوسرآ از مشخص

 ممکن لتوسریآ نوع مارکسیستی ساختارگرایی در یاآ. نیست لئقا است نآ ی شایسته

 باشد؟ داشته است نآی  جایگاهی را که شایسته  نآ طبقاتی مبارزه است

 

 نآ و اید داده پیش از را نآکنید که خودتان پاسخ  ای مطرح می شما سوال را به شیوه

 از اول. ام نکرده چنین من. کنید می ساختارگرایی از صحبت که است تعل این به هم

 ندارم؛ باور نآم به خود من که هست لتوسریآ عام مفهوم یک که بپذیریم باید همه
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 اول از داشتیم؛( بقیه البته و) من و لتوسرآ بالیبار، بین بسیاری های تفاوت ما بیشتر

 . داشتیم بسیاری های تفاوت

 نظرم به کرد، حفظ لتوسریسمآ از توان می همچنان چه نآ یا وسر،لتآ خود برای

ی  های اندیشه رد بنیانمو در که است غلطی پروبلماتیک ساختارگرایی، پروبلماتیک

 راهنمای در لتوسر،آ که باشد داشته حقیقت کنم نمی فکر. رود می کار به لتوسریآ

 فقدان از وریکئت امکانی دمع علت به( وریکئت مفهوم خود در) خود ی شناسانه دانش

هم   نآ اما دارد زمینه این در مشکلی بالیبار نظرم به. ببرد رنج طبقاتی مبارزه و تاریخ

 است نبوده لتوسریسمآی  گویم که ساختارگرایی جوهره نه تمامِ بالیبار. در نتیجه می

 در و لتوسرآ در ساختارگرایی از های بازمانده. است بوده نآ «کودکی بیماری» که

 ساختارگرایی مساله، هست؛ کردیم می کار نآ در که در وریکیئت مقطع در ما، ی بقیه

؛ لوی استراوس علیه سارتر بود. برای ما بسیار دشوار بوده است بود گرایی تاریخ علیه

که گسستی کامل از این دو پروبلماتیک انجام دهیم. ما اصرار کردیم که برای 

گرایی است و در نتیجه تمام  رگرایی که خود تاریخمارکسیسم خطر اصلی نه ساختا

های  پروبلماتیکِ فاعل؛ علیه پروبلماتیک -گرایی معطوف کردیم  مان را علیه تاریخ توجه

 اثر هم ما وریئت خود بر این البته و ؛«.افتادیم طرف نآاز »سارتر و لوکاچ و در نتیجه 

 «ها عمل» و «ساختارها» بین که بود تمایزی در نآ اثر من های کتاب در مثال. گذاشت

 کتاب در نآ از پس و شدم لئقا «اجتماعی طبقات و سیاسی قدرت» کتاب در

 .ندادم ادامه نآبه « داری معاصر طبقات اجتماعی در سرمایه»

 های دستگاه به کردم ابراز لتوسرآ مورد در «دیکتاتوری و فاشیسم» کتاب در که نظری

 مشخص چارچوب در لتوسرآ به نسبت که بود انتقادی گشت؛ بازمی ولوژیکئاید دولتی

ح کردم و نه انتقادی راجع به مطر ولوژیکئاید دولتی های دستگاه ی باره در صحبت
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 ی نقادانه نقش کنار هنوز من خالصه. بودیم نآمرکز پروبلماتیک که ما معطوف به 

 . نآ بنیادین تحلیل کنار نه و ایستم می لتوسریسمآ

 

 مفهوم ی پایه بر سیاست، و دولت لئهای شما معطوف به مسا هبسیاری از نوشت

 از مفهومی ی پایه بر ای وریئبی شما از ظرفیت تارزیا. است بوده «نسبی خودمختاری»

 چیست؟ سیاست و دولت مشخص لئمسا با برخورد برای «نسبی خودمختاری»

دش صحبت ها در مور توانیم سال دهم چون می پاسخی خیلی ساده به این سوال می

 و نه؛ یا ماند می مارکسیستی چارچوبی درون بداند باید دمآکنیم. خیلی ساده است. 

 نه؛ یا پذیریم می را نآ  ی پیچیده بسیار معنای به اقتصاد ی کننده تعیین نقش یاآکه  این

 نظرم به معنا، این به. کار اجتماعی تقسیم و تولید روابط که تولید نیروهای تعیین نه

 برای توان می که کاری بیشترین کنم می فکر بمانیم، مفهومی چارچوب این درون اگر

گونه  ام. متاسفم که باید این ت کرد همانی است که من کردهسیاس مشخص مورد

 صحبت کنم.

 هیچوقت دمآ نه؛ یا است درست بودنم مارکسیست که نیستم نئمن خودم کامال مطم

 معنای به تولید، روابط ی کننده تعیین نقش باشی، مارکسیست اگر اما. نیست نئمطم

توان صحبت  و اگر چنین باشد، تنها می باشد؛ داشته معنایی باید ن،آ ی پیچیده خیلی

حل دیگری هم هست و  حل است. البته راه این تنها راه -کرد « خودمختاری نسبی»از 

 مفهومی چارچوب. نکنی اقتصاد ی کننده تعیین نقش از صحبت اصال که این نآ

 «تولید روابط» هست اسمش که شود می زاردهندهآ خیلی موضوعی شامل مارکسیسم

 از صحبت توانیم می که البته بگذاریم کنار را نآی روابط تولید. اگر  کننده تعیین نقش و

 .بکنیم اقتصاد و سیاست بین روابط انواع سایر یا سیاست خودمختاری
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ی بین  ب مارکسیستی برای درک رابطهاما البد یک راه باقی ماندن جایی درون چارچو

ای  ن یکی از دیگری، حتی به شیوهتسیاست و اقتصاد بدون تالش برای نتیجه گرف

است که یک عمل برای دیگری « شرایط وجود»بسیار پیچیده، مطرح کردن مفهوم 

 کند. نظرتان در مورد این بدیل چیست؟ ایجاد می

 چنین بزند «وجود شرایط» از حرف و نکند نسبی خودمختاری از صحبت دمآمثال اگر 

کند.  شواری را به کالمی دیگر ترجمه مید همان تنها. گریزد نمی دشواری از موضعی

شرط وجود چیزی دیگر است هنوز درون  اگر بگویی چیزی شرط وجود یا پیش

 مشکل همان هنوز کنی مدون را نآچارچوب خودمختاری نسبی هستی. هرگونه 

 باشیم داشته اگر و  نه؟ یا داری باور تولید روابط قاطع نقش به یاآ. داری را محوری

. بود خواهی محدود کنی ابراز را نآخودمختاری سیاست به هر گونه که  در همیشه

 به سقوط بدون را خودمختاری و مشخص امر چگونه که ماند می باقی همچنان مشکل

 حاال. است کسیستیمار پروبلماتیک قلب این. کنی پیدا سیاست مطلق خودمختاری

کنندگی قلب مرکزی  ی تعیین لهمسا این اما کنیم مدون بهتر را نآ توانیم می احتماال

 مارکسیسم است.

مطرح شد اما البته که این مساله در ضمن « سیاست»و « اقتصاد»ی رابطه بین  مساله

املش چیست. مبارزه طبقاتی را که ش« اقتصاد»دارد بپرسیم منظورمان از  ما را وا می

و مبارزه  غالب طبقات به نسبت دولت نسبی خودمختاری بررسی به گاه نآکنی و 

شود. مساله دو بخش دارد، سیاست و  ی اقتصاد متفاوت می طبقاتی که برسی مساله

کنندگی نهایی  کردیم. من که صحبت از تعیین اقتصاد، که باید از پیش روشن می

 نآات اجتماعی و مبارزه طبقاتی را جزو الحال روابط تولید طبق کنم فی اقتصاد می

ی طبقاتی در  و بعد مبارزه« صاد به معنای دقیق کلمهاقت» عنوان به چیزی. گیریم می

کنم  می« خودمختاری نسبی اقتصاد»سطحی دیگر وجود ندارد. پس من که صحبت از 
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الحال این اقتصاد معنای دیگری هم دارد که حضور مبارزه طبقاتی را شامل  فی

 شود. می

در ضمن باید به خطری دیگر توجه کنیم. اگر فقط صحبت از دستگاه بکنیم به خطری 

 به. هستند روابط مادی تمرکز ها دستگاه باالخره. است نهادسازی نآرسیم و  دیگر می

 را کلیسا که است مذهب کرده، ایجاد را مذهب که نیست کلیسا معروف، مثال قول

 روشن را بحث توانیم می که البته کنیم ها تگاهدس از صحبت اگر پس. کرده ایجاد

توانیم صحبت از  دهیم چرا که تنها می را در جای غلطی قرار می نآ همچنان اما: کنیم

 فرض گرفتن خود روابط تولید است. ها کنیم و این پیش نهادها و دستگاه

 

 که کنید طرح را «استبدادی گرایی دولت» مفهوم کوشید می خرتانآشما در کتاب 

وکراسی سیاسی دم زوال کنار در دولتی کنترل گرفتن شدت فهمم می من که جور نآ

 که است لنینیستی تر سنتی خیلی تز همان تر کامل ی نسخه تنها وریآت این یاآاست. 

 واقعیت که نیست درست یاآ  رود؟ می استبداد سوی به ضرورتا انحصاری داری سرمایه

 کنترل شدت که بوده اینگونه شمالی مریکایآ و اروپا داری سرمایه ی تجربه سیاسی

  ی دموکراسی سیاسی به پیش رفته است؟ گسترش ناحیه کنار در دولتی

 

 چشمگیری های تفاوت وانیمت می یاآکند:  ای عمومی تر را مطرح می این سوال مساله

 یاآ باشند؟ داری سرمایه مختلف مراحل به مربوط که کنیم پیدا دولت اشکال بین

د، دولت ترمیمات بین می لنین که طور نآ انحصاری، داری سرمایه تحت که است قطعی

موجود « طرح نو»بسیار چشمگیری را از سر گذرانده که در فاشیسم و در ضمن در 

ّهای مشترک را پیدا کرد بدون دست بردن به یکسان  توان بعضی مشخصه اند؛ می بوده

توان به طور کلی از دولت  ن لحاظ میهای مختلف. از ای ی این رژیم پنداشتن ساده
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توان  داری صحبت کرد. می فاشیستی و دولت پارلمانی به عنوان دو شکل دولت سرمایه

 من چه نآهای ضروری را یافت.  های مشترک و در ضمن تفاوت بعضی مشخصه

 فاز عمومی های مشخصه کردن پیدا بگویم «استبدادی گرایی دولت» ی درباره کوشیدم

هی دولت د سازمان در عطفی نقطه در ما پندارم می که چرا بود دولت از جدیدی

داری هستیم. هدف من پیدا کردن فرمولی بود که مشخصات عمومی این نقطه  سرمایه

 وقتی پس. بپندارد یکی مشخص رژیمی با را نآکه  گذاری کند بدون این عطف را نام

 دموکراسی که نیست این منظور کنم می «استبدادی گرایی دولت» از صحبت من

« گرایی استبدادی دولت»ت به پایان برسد. اس قرار نمایندگی دموکراسی یا سیاسی

تواند مثل فرانسه شکل  تواند اشکال به شدت متفاوت از همی داشته باشد. می می

 زوال شاهد همه این با. لمانآتر، مثل  نولیبرال بگیرد یا شکلی بسیار استبدادی

 نیست این من تلویحی منظور و هستیم نآ کالسیک معنای هب نمایندگی دموکراسی

گرایی  دولت»که بگویم این گرایشی به سوی فاشیسم است. این است که کوشیدم بین 

 .شوم لئو فاشیسم تفاوت قا« استبدادی

 

های سیاسی که از مفهوم  گیری توان در مورد نتیجه کنم نگرانی من را می فکر می

سم که سوسیالی به دموکراتیک انتقال. کرد ابراز یدآ ما میش« گرایی استبدادی دولت»

 خود سوی به پیشروی هرگونه از پیش) امکان این به متکی هستید نآشما متعهد به 

 دستیابی امکان اما. شود ایجاد یافته گسترش دموکراسی شرایط که است( سوسیالیسم

 نظر به «ستبدادیا گرایی دولت» پیشروی ی نتیجه در دموکراتیک پیشروی این به

 .یدآ می تر دوردست
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 کنم اشاره نآ به خواهم می من چه نآی گسست است.  کل مساله همین است. مساله

 گسترش و تعمیق دارد نیاز نآ به دموکراتیک سوسیالیسم چه نآ که است این

 شرایط عمیق تحول بدون تواند نمی این. است غیره و نمایندگی نهادهای ها، زادیآ

 که این: رسم می نآبه  من که است ای نتیجه این. شود ممکن اقتصادی و اجتماعی

 در دفاعی موضعی کرد مبارزه سیاسی های زادیآ و حقوق گسترش برای توان نمی

 را سیاسی دموکراسی من نظر به اما. است امروز داری سرمایه استبدادی گرایش مقابل

 و اجتماعی ساختارهای در دینبنیا های ترمیم با مگر دهیم نجات توانیم نمی دیگر

 داری. رمایهس خود اقتصادی

 

 است فازی تنها یاآرا شفاف کنید. « گرایی استبدادی دولت»توانم ازتان بخواهم فکر  می

 گر دخالت دولت و لیبرال دولت پی در که دولت از ممتاز نوعی یا «گر دخالت دولت» از

 ید؟آ می

 

ای در مورد مراحل  عمومی  چرا که دشواریخود من کامال در این مورد روشن نیستم 

 داری سرمایه اول،. شد می لئداری وجود دارد. مفهوم لنینیستی، دو مرحله قا سرمایه

 این در که است بوده این من دیدگاه. انحصاری داری سرمایه دوم، ی مرحله و صنعتی

 سوم ی مرحله از صحبت توان نمی اما کرد مختلف فازهای از صحبت توان می مراحل

 گرایی دولت» چارچوب، این در. نیستم نئموضع مطم این مورد در خیلی دیگر اما. کرد

 حفظ را مرحله دو به تعهد که وقتی تا باشد ممتاز ای مرحله تواند نمی «استبدادی

 در این از پیش که بحثی. ترند پیچیده بسیار لئمسا نظرم به اکنون اما. ایم کرده

بحث درون حزب  و دولتی انحصاری داری سرمایه وریئت حول بیشتر داشتم موردشان

کنم حتی اگر صحبت از  کمونیست فرانسه بر سر این موضوع بود. اکنون فکر می
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داری به همین سان تنها  گر کنیم، تحوالت معاصر دولت سرمایه فازهای دولت دخالت

در میان  تر پای چیزی بسیار مهم« گرایی استبدادی دولت»یک فاز نیستند؛ در ظهور 

 است. 

 

شما معموال در چارچوب شدت گرفتن عناصر عمومی بحران سیاسی و همچنین 

کنید. با این  می« گرایی استبدادی دولت»ی کنونی  بحران اقتصادی صحبت از مرحله

 داری از راه رسیده است.  ی نهایی سرمایه حساب انگار منظورتان این است که مرحله

 

نبودم و اکنون که  گاهآ نآخطری است که من خیلی به  بینم. بله، این مشکل را می

 است درکار خطری که بینم می روشن خیلی. بینم می را نآ کنید می صحبت نآشما از 

 از منظورمان که کنیم فکر این به دارد می وا را ما این که کنم تاکید خواهم می اما

 این ام کرده سعی «دولت بحران» متن در من. چیست داری سرمایه ساختاری بحران

داری را تحلیل کنم و با بعضی مفاهیم حزب کمونیست فرانسه  سرمایه ساختاری بحران

 نآام که وجود چنین بحرانی به این معنی نیست که حل  ام و تاکید کرده زاویه گرفته

 . نیست ممکن

 

 لیدای غالب و واحد قای ارتباط بین این بحث دولت و تاکیدی که برای نقش حزب توده

 چیست؟

 چه نآ  ام بگویم حتی اگر حزب عظیم و غالب دولتی نداشته باشی، من سعی کرده

 به دست خود بین را سیاسی قدرت توانند می که حزب دو بین است ای رابطه بینی می

 قلب درون حتی که داشتم نظر در را بریتانیا الگوی حتی یا لمانآ الگوی. کنند دست

کار و یا  و محافظه کارگر حزب نیروهای شدن لوطمخ شاهد توان می دولتی دستگاه
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ای  ها شد و این حرکت به سوی حزب توده ها و دموکرات مسیحی دموکرات سوسیال

 حتی. باشد داشته وجود ها نآهایی که شاید بین  واحد بورژوازی است، علیرغم تفاوت

 ظاهر در حیسط تغییراتی ها این باشیم داشته معنا این به دولتی معمول تغییرات اگر

 ی نیروهای متعلق به دو حزب هستند. شده  نهادینه قلب

 

ی مفهوم سوسیالیسم نزد شما بپردازیم. شما اکنون مخالف مفهوم  بیایید به مساله

 قدرت، دولت،» خرآهستند. در فصل « حزب»ی  ی لنینیستی یا پیشتازگرایانه ساده

 دموکراسی اشکال و مستقیم دموکراسی اشکال ترکیب به نیاز از صحبت «سوسیالیسم

گویید این دو شکل مختلف قرار است چگونه مدون  کنید. اما صراحتا نمی نمایندگی می

 یا ترکیب شوند.

 

هایی به شدت جدید هستند و ما هر روز بیشتر از این  ها سوال مساله این است که این

 وریئت. نداریم دموکراسی مثبت وریئت گونه هیچ مارکس در که شویم می گاهآ

 ارزیابی این واقعا اما. داریم را پرولتاریا دیکتاتوری وریئت و داری سرمایه دموکراسی

ین نوع تعریف بین دموکراسی مستقیم و نمایندگی را ا برای وریئت بنیان و مثبت

کنیم،  نداریم. اکنون روشن است که تا وقتی صحبت از دموکراسی نمایندگی می

عمومی و خصوصی موجود خواهد بود. این ما را ی  جدایی نسبی همچنان بین حیطه

ای  این مساله که جدایی نسبی دولت تنها مساله -رساند  تر می به مشکلی پیچیده

داری نیست. اگر لزوما وابسته به روابط تولید  مربوط به روابط تولید سرمایه

داری  ی جدایی نسبی در روابط تولید سرمایه داری نباشد پس شاید نفس مساله سرمایه

 ی اول است.  دار شود. این مساله خود بسیار بیشتر مساله
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خیلی روشن صحبت کنیم. به  باید. است( وانگاردآی دوم در مورد حزب پیشتاز ) مساله

کنیم و تا وقتی که  که صحبت از تکثر احزاب در انتقال به سوسیالیسم می محض این

هم خدا را داشت و هم خرما. توان  گیریم، واضح است که نمی این مفهوم را جدی می

حزبی  بسیار روشن است که در سنت لنینیستی )گرچه خود لنین مفهومی از نظام تک

حزبی  نداشت( مفهوم حزب پیشتاز همگام با مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا و نظام تک

توان در عین حال هم گفت که تکثری از احزاب خواهیم داشت و  کند. نمی حرکت می

نیستی حزب پیشتاز را حفظ کرد چرا که چنین مفهومی از حزب، نظام هم مفهوم لنی

توان این دو را در کنار هم  دارد. نمی گیرد یا حتی الزم می حزبی را تلویحا فرض می تک

 داشت.

 بهترین حتی سیاسی حزبی نیستم نئحزب سیاسی را در نظر بگیرید؛ من اصال مطم

 مثال. باشد هایشان، تفاوت تمام با عی،اجتما های جنبش جدید اشکال سازماندهی شکل

ی، زیست محیط ی مساله بخواهیم انقالبی سیاسی حزب از باید که نیستم نئمطم اصال

ی فمینیستی و غیره را در نظر بگیرد. پس مساله تنها این نیست که حزبی  مساله

های  داشته باشی که اینقدر خوب باشد که نه فقط سیاسی باشد که تمام سایر جنبه

زندگی اجتماعی و زندگی اقتصادی را در بر بگیرد. به نظرم این مفهوم حزب به عنوان 

حل  سازی خیلی ظریفی باشد، لزوما بهترین راه ساز یگانه، حتی اگر مرکزی مرکزی

های اجتماعی خودمختار داشته باشیم که  نیست. به نظرم بیشتر و بیشتر باید جنبش

ان حزب سیاسی یکی باشد. باید جنبشی فمینیستی تواند با سازم شان نمی نوع سازمان

تواند  م نمیه حزب ترین رمانیآ که چرا باشیم داشته ممکن حزب ترین رمانیآبیرون 

های اجتماعی باشد حتی اگر اصرار کنیم که حزب انقالبی باید  شامل این انواع جنبش

 ی زنان داشته باشد. درکی مشخص از مساله



 پوالنزانسنیکوس 

 92 

 و دارد مرکزی نقشی سیاست که زمانی تا که البته دارد؟ مرکزی نقشی حزب یاآدوم، 

تیجه تا وقتی که به ن در اما. دارد مرکزی نقشی هم حزب دارد، مرکزی نقشی دولت

سازی  سان سازی یا نوعی یک نوعی سازمان نیاز داشته باشیم باید نوعی مرکزی

ندگی و دموکراسی ها را داشته باشیم تا بتوانیم این تمایز بین دموکراسی نمای تفاوت

 شده، بازی واحد حزب توسط ساز مرکزی نقش این بحال تا اگر. شویم لئمستقیم را قا

های این نقش باید از خود حزب به نهادهای نمایندگی منتقل  ی جنبهبعض یندهآ در

 شدن لئقا این باید. کنند بازی را خود نقش نآتوانند در  شود که خیلی احزاب می

 نهادهای اگر و. باشیم داشته را دولت و حزب بین گرفتن یکسان عدم و تفاوت

 الزم ها نآ، نوع روابط یا بروز کنند بازی را شان کامل نقش توانند می واقعا نمایندگی

 مجالس در ایتالیا، در مثال. شود منتقل حزب خود طریق از گذشته مثل نیست

 اشکال نبی هماهنگی دارند، سوسیالیست و کمونیست اکثریت که ای منطقه

 و سو یک از زیستی محیط های جنبش شهروندان، های جنبش مستقیم، دموکراسی

ای که خود حزب کمونیست  سازی دیگر از طریق مرکزی سوی از نمایندگی دموکراسی

 گذرد. فراهم کند نمی

 عمیقا این به من و) که است این نداریم قطعی های پاسخ نآای جالب که برای  مساله

 در تغییر معنای به ضرورتا سوسیالیسم به دموکراتیک راه در احزاب کثرت( دارم اعتقاد

ن حال هم مفهوم لنینیستی سنتی حزب را عی در توان نمی. است حزب خود کارکرد

داشت و بعد تنها اضافه کرد که باید احزاب دیگری هم در کار باشند. این جواب 

 دهد. نمی

 در باید حزب که ندارم باور من باشد؟ هچ باید حزب، تحول این شدن، لئاین تفاوت قا

ود. اما حزب، به ش ادغام ها نآ با یا شود گم اجتماعی های جنبش مختلف انواع میان

های مختلف اجتماعی یا  تواند رابط موفق جنبش عنوان دستگاهی کادری، نمی
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اقتصادی نیز باشد. باید در ضمن به بازبینی دیدگاه کالسیک سانترالیسم لنینیستی 

 فمینیستی جنبش. ثانوی همه بقیه و است اصلی سیاسی چیز همه نآپردازیم که در ب

ها  ست، سایر انواع جنبش اجتماعی چیستند؟ اینچی زیستی محیط جنبش چیست،

ی کارگر یا حزب نیستند. در این  های ثانوی در رابطه با جنبش طبقه تنها جنبش

اصلی و ثانوی باید مورد بازبینی ی روابط  شود. این مساله صورت همه چیز ثانوی می

 قرار بگیرد.

اگر اروکمونیسم، مثل خود مارکسیسم، در بحران است، این بدین خاطر است که در 

ای تجربی هستیم که احزاب مشغول تالش برای رسیدن به این نوع متفاوت  مرحله

ا چه بینیم در ایتالی گذرد، می بینیم در اسپانیا چه می استراتژی هستند. مثال می

گذارد؛ حتی در فرانسه در بحران هستیم؛ در فرانسه کار شاید دشوارتر است چون  می

کند که همیشه عمل کرده. این در ضمن  جوری عمل می حزب کمونیست فرانسه همان

گردد عقب؛ از بازترین  کند و بعد برمی ها را می حزبی است که گاهی بزرگترین گسست

ایم که مثل حزب کمونیست فرانسه اینقدر  ندیده حزب )مثال هرگز حزب کمونیستی را

 رود. ی زنان باز باشد( به سوی دیگر می نسبت به مساله

را به روشنی در حزب  در این روند شاهد بازگشتی به واکنشی سنتی هستیم. این

ها است.   در قلب این واکنش« حزب»بینیم. تغییر درک از مفهوم  کمونیست فرانسه می

مگر این مواضع جدید ما را به »گوید  احزاب مختلف هست که می واکنشی مهم درون

کشد. در ایتالیا نیز شاهد همین هستیم. در اسپانیا  و با هشدار عقب می« برند کجا می

. ندارند قطعی هایی پاسخ هنوز لئو سایر احزاب هم. جای تعجبی نیست چون این مسا

 توانیم نمی و روند نمی میان از ها نآ ؛بپردازیم ها نآ به باید که هستند لیئمسا این اما

 . کنیم نشینی عقب قدیم کیشی راست به سادگی به
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صورت گرفت. با تشکر از فیل  ۱۱۷۱ وریلآ ۱م( در -گفتگو در کاونتری )انگلستان این

جونز و باب جساپ برای همکاری با مصاحبه و از شیال فورد بخاطر پیاده و تایپ کردن 

 اصل گفتگو.

 کمونیست حزب وریکئی ت (، مجلهMarxism Today« )رکسیسم امروزما»منبع: 

 ۱۱۷۱ یهئژو کبیر، بریتانیای
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 وی یک سوسیالیسم دمکراتیکبه س

 

 نیکوالس پوالنتزاس  
 فراهانی  عباس شهرابی مترجم: 

 

3مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم –مسأله سوسیالیسم و دمکراسی 
امروزه با ارجاع به  – 

ها یا خطرات  شود؛ تجاربی که مصادیق محدودیت ی تاریخی مطرح می دو تجربه

دمکراسی سنتی،  ی سوسیال ی جُست: تجربهها دور ای هستند که باید از آن دوگانه

ی شرقیِ  اش در شماری از کشورهای اروپای غربی وجود دارد، و نمونه چنان که نمونه

ی این  شود. با وجود هر آنچه که متمایزکننده خوانده می« سوسیالیسم واقعی»آنچه 

مثابه  دمکراسی و استالینیسم را به موارد است و با وجود هر چیزی که سوسیال

دستی  دهد، این دو جریان، هم سیاسی در نقطه مقابل هم قرار می-های نظری جریان

اعتمادی ژرف به  و بی (Statism)گرایی  دولتی هر دو،  بنیادینی دارند: نشانه

های دمکراتیک است؛ در  بدگمانی به خواسته ای، و در یک کالم،  های توده گامی پیش

های مردمی  ی کارگر و جنبش اند از دو سنتِ طبقه قاکنون بسیاری مشتا فرانسه، هم

                                                 
3 (Democratic road to Socialism) 
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گرایانه و ژاکوبنی است و از لنین و انقالب اکتبر تا  سخن بگویند: مورد نخست، دولت

ادامه داشته است؛ و مورد دوم، که با مفاهیم  الملل سوم و جنبش کمونیستی  بین

4فرمانی-خود
 جانبه و دمکراسی مستقیم همه 

استدالل  شود. سپس توصیف می5

شود که پیروزی سوسیالیسم دمکراتیک نیازمند گسست از اولی و پیوستن به دومی  می

مباالتی است. هرچند درواقع دو  ی طرح مسأله، ناشی از بی است. با این حال، این شیوه

ها کامالً بر دو جریان مذکور منطبق نیستند. افزون بر این، اساساً  سنت وجود دارد، آن

فرمانی و دمکراسی مستقیم -ه بپنداریم پیوستن صرف به جریان خوداشتباه است ک

 .گرایی کافی است برای دوری از دولت

 

 میراث لنینیستی و نقد ُرزا لوکزامبورگ
بنابراین، پیش از هر چیز، باید نگاهی دیگر بیندازیم به لنین و انقالب اکتبر. البته، 

ه سوسیالیسم، با اندیشه و عمل خود الملل سوم برای گذار ب استالینیسم و الگوی بین

ها را صرفاً انحرافی از لنینیسم دانست. بذرهای  توان آن لنین تفاوت دارد؛ اما نمی

های خاص  البته، نه صرفاً به خاطر ویژگی  –استالینیسم حقیقتاً در لنین مستتر بودند 

الملل  باه بینکرد. اشت ها دست و پنجه نرم می روسیه و دولت تزاری که او باید با آن

خاص[ از ]سازی نابجای الگویی  شمول توان صرفاً تالش برای جهان سوم را نمی

سوسیالیسم دانست که، در اصالت ناب خود، فقط با وضعیت عینی روسیه تزاری تناظر 

که  با توجه به این .توان در خود مارکس یافت داشت. با این حال ، این بذرها را نمی

ی رابطه تنگاتنگ سوسیالیسم و  لّیِ معدودی دربارهمشاهدات ک مارکس فقط 

                                                 
4
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5
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دمکراسی بر جای گذاشت، لنین نخستین کسی بود که با مسأله گذار به سوسیالیسم و 

6اضمحالل دولت
 .رویاروی شد  

پس، تأثیر دقیق انقالب اکتبر بر مسأله اضمحالل دولت چه بود؟ ظاهراً از میان 

جا یک مورد اهمیت  الملل سوم نزد لنین، در این ی مرتبط با بذرهای بین چندین مسأله

گیرند:  ها و اَعمال لنین تحت این حکم اساسی جای می ی تحلیل عمده دارد. زیرا همه

7ای ی جبهه باید با حمله
تا  دولت را به کلی نابود کرد  8قدرت دوگانهدر موقعیت   

یی که دیگر دولت ساخت، شوراها را جایگزین آن  –یعنی شوراها  –یک قدرت دوم  

تر شروع به اضمحالل کرده است.  چرا که دولت پیش –به معنای دقیق واژه نیستند 

منظور لنین از این نابودیِ دولت بورژوایی چیست؟ برعکسِ مارکس، او اغلب نهادهای 

کاهد:  های سیاسی را به تجلیّات بورژوازی فرو می دمکراسی نمایندگی و آزادی

ها، همگی باید  دیکتاتوری بورژوایی. آن = مکراسی بورژواییدمکراسی نمایندگی = د

به  –جانبه و وکالی متعهد و قابل برکناری  کن شوند و دمکراسی مستقیم همه ریشه

 .شان را بگیرد جای –بیانی دیگر، دمکراسی پرولتری اصیل شوراها 

ابتدا ام: نیروی اصلی لنین در  شدت شماتیک ترسیم کرده من آگاهانه تصویری به

گرایی اقتدارگرایانه نبود. این را در دفاع از لنین  معطوف به نوع دیگری از دولت

ی دریافتی اشاره کنم که  کننده سازانه و گیج خواهم به خصلت ساده گویم، بلکه می نمی

ی لنین با دمکراسی «گرایانه تمرکز»تحوالت روسیه شوروی را برخاسته از مخالفت 

اشتات  ته از لنینیسمی که گویی سرکوب شورش ملوانان کرونداند، برخاس مستقیم می

کند. چه  گونه که یک ابر، طوفانی را با خود حمل می را در دل خود داشته است، همان

ی لنین، در مخالفت  گر اندیشه ی هدایت ترین رشته دوست داشته باشیم چه نه، اصلی
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اساسی جریان  با پارلمانتاریسم و هراس از شوراهای کارگری که خصلت

دمکراتیک بود، عبارت بود از جایگزینی سرتاسری دموکراسی نمایندگی  سوسیال

 «فرمانی-خود»و مستقیم شوراهای کارگری. )اصطالح « واقعی»با دمکراسی « صوری«

کند. آیا  هنوز در زمان لنین به کار نرفته بود.( این امر مرا به پرسش اصلی هدایت می

ای(  سرتاسری دمکراسی نمایندگی با دمکراسی توده همین خط سیر )جایگزینیِ

حقیقتاً مسئول آنچه به هنگام حیات لنین در اتحاد شوروی رخ داد و منجر به ظهور 

اند،  گرا، لنینی که اعقاب و اخالف آن به خوبی شناخته شده بخش و دولت لنین تمرکز

 نبود؟

تر در دوران  پرسش پیشگفتم که قصد دارم پرسشی را طرح کنم. اما در واقع، این 

اکنون به شدت هشداردهنده به نظر  ای که هم لنین مطرح و پاسخ آن نیز به گونه

بود. منظورم رُزا لوکزامبورگ است؛ کسی که لنین او را عقاب  رسد، ارائه شده  می

انقالب نامیده بود. او چشمانی چون عقاب نیز داشت. زیرا او بود که نخستین انتقاد 

کننده  دین از لنین و انقالب بلشویکی را ارائه کرد. این نقد، نقشی تعییندرست و بنیا

خواستند حتی اسم دموکراسی  دمکرات، که نمی دارد، زیرا نه از جانب مقامات سوسیال

مستقیم و شوراهای کارگری را بشنوند، بلکه دقیقاً از سوی مبارزی معتقد مطرح شد 

دمکراسی،  ای که سوسیال و در هنگامهکه جانش را برای دموکراسی شورایی داد 

 .کوبید، اعدام شد شوراهای کارگری آلمان را در هم می

ی یا اهانت به  توجه ی بی به واسطه کند، اما نه  اکنون، لوکزامبورگ لنین را سرزنش می

بر انحصاری به دلیل اتکای  ؛ یعنی دقیقاً برعکسجانبه، بلکه  دموکراسی مستقیم همه

یی و نابودی کامل دمکراسی نمایندگی )در کنار موارد دیگر، از رهگذر دموکراسی شورا

 –که تحت نظارت حکومت بلشویکی انتخاب شده بود  –انحالل مجمع قانون اساسی 
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که  –ی لوکزامبورگ[ را  ]نوشتهانقالب روسیه به نفع شوراها(. ضروری است که کتاب 

 .بازخوانی کنیم  –کنم  متن از آن نقل می جا تنها یک پاره من این

شوند، لنین و  های نمایندگی که با انتخابات عمومی و مردمی تشکیل می به جای هیأت

 .اند کش بنا کرده های زحمت ی راستین توده تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نماینده

تر  اما با سرکوب زندگی سیاسی در کل سرزمین، زندگی در شوراها نیز روز به روز فلج

د. بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات و بدون شو می

ی عقاید، زندگی در هر نهاد عمومی، پژمرده و به نمودی صرف از حیات  برخورد آزادانه

فعال مایشاء باقی   شود که در آن فقط بوروکراسی است که در مقام  بدل می

 [۱ماند.] می

طور  ه باید در رابطه با لنین پرسید. مفهوم حزب، آنیقیناً این تنها پرسشی نیست ک

آمده است، با درنظرگرفتن نظریه به مثابه امری که از بیرون  چه باید کرد؟که در 

شود و مواردی دیگر، نقشی مهم  ی کارگر اعطا می ای به طبقه های حرفه توسط انقالبی

لوکزامبورگ پیش در تحوالت بعدی ایفا کرد. اما پرسش اساسی، همان است که 

ای از دیگر مسائل، همچون اوضاع تاریخی  کشید. حتی اگر مواضع لنین را در مجموعه

خاص روسیه، به حساب آوریم، آنچه پس از دوران لنین و فراتر از هر چیز، پس از 

تنیدگی حزب و دولت،  سازی حزب، درهم مرگ او، پیش آمد )حزب واحد، بوروکراتیک

تر در وضعیت مورد نقد  ت خود شوراها و غیره( پیشگرایی، پایان حیا دولت

 .لوکزامبورگ تنیده شده بود

 

 الملل سوم الگوی بین
یی از انقالب که «الگو»ها، بیایید نگاهی بیندازیم بر آن  با فرض صحت این گفته

نحوی متأثر از استالینیسم بود. اکنون  الملل سوم بر جای گذاشت و پیشاپیش به بین
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ای مستقیم عجین شده  گرایی و تحقیر دمکراسی توده مایندگی با دولتکه دموکراسی ن

ما موضعی  –در یک کالم، معنای کل پرابلماتیک شورایی از شکل افتاده است  –

یابیم. الگوی حاصله با درکی ابزاری از دولت  مشابه را در دموکراسی نمایندگی نیز می

شود  ابژه یا ابزاری صرف انگاشته می داری هنوز به مثابه دولت سرمایه .بسط یافته است

تواند آن را دستکاری کند. بر حسب این  می –که دولت تجلّی آن است  –که بورژاوزی 

نوع نگاه به امور، دولت نه محل تناقضات درونی، بلکه بلوکی است یکپارچه و بدون 

بورژاوازی حین مخالفت با  که  تواند بیش از آن ی مردم نمی هیچ شکافی. مبارزات توده

نهادهای دموکراسی نمایندگی بدل شود، شکافی در دولت  به یکی از عوامل مؤسس 

های مردمِ بیرون از آن قرار دارند.  دولت و تودهمیانایجاد کند. تناقضات طبقاتی جایی 

ی  که دولت به واسطه هنگامی این امر تا زمان بحران قدرت دوگانه صادق است، تا 

موازی در سطح ملی، که به قدرت واقعی )شوراها( بدل  تِ یک قدر یابیِ  تمرکز

 :پاشد. از این رو شود، عمالً از هم می می

ایِ  ی جبهه های مردم برای قدرت دولتی، که ماهیتاً یک مبارزه ی توده مبارزه -۱

دهد و در  ی استحکامات دولتی رخ می ای است، خارج از محدوده مانُوری یا محاصره

 .یجاد وضعیت قدرت دوگانه استاش ا اصل، هدف

هرچند عجوالنه خواهد بود اگر این برداشت را با راهبرد تهاجمی متمرکز در یک  -۲

)شورش، اعتصاب عمومی سیاسی و غیره( یکسان  "روز بزرگ"ی مشخص یا در  لحظه

گذار روند از  بپنداریم، بدیهی است که برداشت مذکور هنوز فاقد دورنمایی استراتژیک 

ها در  ای طوالنی که طی آن توده یعنی، دورنمایی از مرحله –وسیالیسم است به س

کنند. برداشت مذکور، این  های دولتی عمل می جهت فتح قدرت و دگرگونی سازوبرگ

داند؛ موقعیتی که خصلت آن،  پذیر می تغییرات را تنها در موقعیت قدرت دوگانه امکان

ی کارگر است.  دولت/بورژوازی و شوراها/طبقه ی نیروها بین شدت شکننده ی به موازنه
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شود که فقط متضمن  به بحرانی در دولت فروکاسته می« موقعیت انقالبی»

 .ازکارانداختن آن است

پذیر که باید آن  شود که دولت صاحب قدرت ناب است؛ جوهری کمیت پنداشته می -۹

ی  تسخیر همه قدرت دولتی به معنای "تصاحب"را از چنگش درآورد. بنابراین، 

گرفتن رأس  ی قدرت دوگانه است: دردست های دولت ابزاری در دوره بخش

ها تا  ودستگاه دولتی و کنترل آن ی درون دم های آن، تصاحب مواضع فرمانده سازوبرگ

شان شود. در دوران قدرت دوگانه، تنها  جایگزین – قدرت شورایی –که قدرت دوم  این

های ساختار  ها، باروها و توپخانه تسخیر کرد که خندق توان یک دژ را در صورتی می

تر به نفع چیزی دیگر )شوراها( تسخیر و منهدم شده باشند؛ و تصور  ابزاری آن پیش

دولت قرار دارد.  شود این چیز دیگر )قدرت دوم( کامالً بیرون از موضع استحکامات  می

ای درون  ی توده ان مداخلهی بارز این برداشت، تردید نسبت به امک پس هنوز نشانه

 .خود دولت است

یابد؟  ی گذار به سوسیالیسم چگونه نمود می تحول سازوبرگ دولتی در طول مرحله -۴

گاه پس از تسخیر  پیش از هر چیز، ضروری است که قدرت دولتی تصاحب شود، آن

ولتی استحکامات، تمام سازوبرگ دولتی ویران و با قدرت دیگر )شوراها( که به شکل د

 .از نوع جدید تشکّل یافته است، جایگزین شود

های  توان سوءظنی اساسی به نهادهای دموکراسی نمایندگی و آزادی جا می در این

ها و ابزارهای بورژوازی  ها هنوز به مثابه آفریده سیاسی را مشاهده کرد. اما اگر این

شود. آنچه  می ای کننده پنداشته شوند، مفهوم شوراها در این میان دچار تغییرات تعیین

جانبه  قرار است جایگزین دولتِ بورژوایی یکپارچه شود، دیگر دموکراسی مستقیم همه

دولت نیستند؛ -، ضد 9دولت موازیهم در مقام یک  اکنون شوراها آنقدرها  نیست.
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جا دارای خصلتی  دولتی موازی که رونوشتی است از الگوی ابزاری دولت موجود و تا آن

که خودش بر طبق الگوی  "واحد"ی است که رأس آن توسط یک حزب انقالبی پرولتر

ای در  ی توده کند کنترل/تسخیر شده است. بدگمانی به امکان مداخله دولت کار می

دولت بورژوایی به بدگمانی نسبت به جنبش مردمی به معنای دقیق واژه، بدل شده 

ها را بهتر مضمحل  ، در آینده آنشود که تقویت دولت/شوراها طور گفته می است. این

 .گرایی استالینیستی زاده شد و این چنین بود که دولت .… کند می

ی  گرایی و گونه ی استالینیستی دولت دستی ژرف میان گونه توانیم هم اکنون می

اعتمادی  ی دوم نیز بی زیرا خصلت نمونه .دمکراسی سنتی را مشاهده کنیم سوسیال

جانبه و ابتکار عمل مردمی است. برای این یکی  سی مستقیم همهبنیادین به دموکرا

ای بیرونی با دولتی که دارای قدرت است و ذاتی ]از آن  های مردم در رابطه هم، توده

ای است که عقالنیتی ذاتی دارد؛  قرار دارند. در اینجا، دولت سوژه سازد،  برمی [خود

10این عقالنیت در سرآمدان
کار دموکراسی نمایندگی تجسم سیاسی و خودِ سازو 

یابد. بر همین اساس، تسخیر دولت متضمن جایگزینی رهبران فرادست با سرآمدان  می

ی کارکرد نهادهای  گرا، و در صورت لزوم، اِعمال تنظیماتی چند در شیوه روشنفکر چپ

های  گراست که سوسیالیسم را از باال برای توده موجود است؛ این دولت بدان معنا چپ

 .بوروکراتیک متخصصان-گرایی تکنو پس این است دولت .آورد مردم به ارمغان می

دمکراتیک: در حقیقت، این یکی از  پرستی سوسیال پرستی استالینیستی، دولت دولت

است. اما گریز از آن به سنتی دیگر، دموکراسیِ مستقیم  های جنبش مردمی  سنت

آن است که حقیقی باشد. ما نباید مورد تر از  فرمانی، بسیار خوب-جانبه یا خود همه

ی شوراهای کارگری نخستین از یاد ببریم.  گرایی را در تجربه لنین و بذرهای دولت

باید دولت موجود را یا  معضل اساسی که ما باید خود را از آن رهایی بخشیم این است:

                                                 
10
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راهی که  – ای از دموکراسی نمایندگی چسبید ی پیراسته حفظ کرد و منحصراً به گونه

همه یا انجامد؛  دمکراتیک و به اصطالح پارلمانتاریسم لیبرال می گرایی سوسیال به دولت

 –فرمانی بنا کنیم -جانبه یا جنبش مدافع خود چیز را بر دموکراسی مستقیم همه

گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان منجر  مسیری که دیر یا زود ناگزیر به استبداد دولت

ی سوسیالیسم  مسأله –ی بنیادین مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم  شود. مسأله می

طور  چگونه ممکن است به ای دیگرگون مطرح شود: باید به شیوه –دمکراتیک 

های سیاسی  دگرگون سازیم که گسترش و تعمیق آزادی ای  رادیکال، دولت را به گونه

 اند( های مردم بوده هها نیز حاصل پیروزی تود )که آنو نهادهای دموکراسی نمایندگی 

فرمانی -های مبتنی بر خود های دموکراسی مستقیم و رویاندن پیکره با شکوفایی فرم

شکست  مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نه تنها در طرح این مسأله  ترکیب شود؟

انجامد. نزد مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا تصوری از  خورد، بلکه به ابهام آن می می

کرد. این مفهوم به  بردی بود که صرفاً نقش تابلوی راهنما را ایفا میای کاراستراتژی

خصلت طبقاتی دولت و به ضرورت تحول آن در گذار به سوسیالیسم و روند اضمحالل 

دولت اشاره داشت. اکنون، هرچند موضوع موردنظر آن هنوز واقعیت دارد، این مفهوم 

ی بنیادینِ  وری پرولتاریا، مسألهنقش تاریخی مشخصی ایفا کرده است: مفهوم دیکتات

جانبه را دچار  یافته با دموکراسی مستقیم همه ترکیب یک دموکراسی نمایندگی تحول

ابهام کرده است. به همین خاطر، به نظر من کنارگذاشتن آن موجه است، نه به این 

رد دلیل که این مفهوم در نهایت با توتالیتاریسم استالینیستی یکسان شده است. کارک

گیرد، همواره تردیدبرانگیز بوده  که معانی دیگری می تاریخی این مفهوم، حتی هنگامی

تر به ما، برای خودِ  هم برای لنین، در آغاز انقالب اکتبر، و هم کمی نزدیک –است 

 .گرامشی
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دانیم  سیاسی قابل توجه گرامشی هیچ بحثی نیست ، و ما می-البته، در خدمات نظری

ی استالینیستی فاصله گرفت. گرچه او اخیراً به هر سمت و سویی که  که او از تجربه

شود، با این حال این واقعیت بر جای خود باقی است  بشود فکرش را کرد کشیده می

های مشهور او از  های مسأله را مطرح کند. تحلیل که گرامشی قادر نبود تمامی جنبه

ها در روسیه به  ه توسط بلشویکطور ک های میان جنگِ جنبشی یا مانوری )آن تفاوت

شرایط »راه افتاده بود( و جنگِ موضعی ، ضرورتاً به مثابه کاربست الگو/راهبرد لنین در 

ی او، این امر  العاده های فوق غرب شناخته شده است. با وجود بینش« عینی متفاوتِ

جا فرصت  ای که در این را به شماری از اتحادهای کورکورانه کشاند؛ مسأله گرامشی 

 .پرداختن به آن را نداریم

 

11امر مطلق
 دمکراتیک-سوسیالیستی  

ی اساسی سوسیالیسم دمکراتیک است. این مسأله فقط به  درنتیجه، این مسأله

ای وجود  شود، زیرا هیچ الگوی راهبردی کشورهای به اصطالح پیشرفته مربوط نمی

ن پرسش دیگر به هیچ وجه به ندارد که منحصراً برای این کشورها باشد. در واقع، ای

شود. هر آنچه که مورد بحث  مربوط نمی – از هر نوع که باشد –« الگوها»ساختن 

ها را به هر  گرفتن از گذشته، چاله ای از تابلوهای راهنماست که با عبرت است، مجموعه

دهد. این مسأله مربوط  که آرزوی پرهیز از مقصدهای مشخصی را دارند، نشان می آن

گذار به سوسیالیسم است، حتی اگر خود را در کشورهای گوناگون به  ر شکلی از به ه

تواند  دانیم که سوسیالیسم نمی شکلی تماماً متفاوت نشان بدهد. این را پیشاپیش می

جا به شکلی دیگر باشد. البته، ممکن است وضعیت عینی  جا دمکراتیک و در آن در این
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های خاص هر کشور سازگاری  ردید باید با ویژگیت دیگرگون باشد و راهبردها نیز بی

 .ی ممکنِ سوسیالیسم است یابند. اما سوسیالیسم دمکراتیک تنها گونه

در رابطه با این سوسیالیسم و مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، وضعیت کنونی در اروپا 

شوند به روابط  زمان مربوط می ها به طور هم این هاست: نشانگر شماری از ویژگی

ای که استقرار یافته و خصلت مشخص بحران دولت. برای  جتماعی جدید، فُرم دولتیا

همتا  های زیادی، که احتماالً در تاریخ بی ها بخت کشورهای خاصی در اروپا، این ویژگی

بندی دموکراسی  دمکراتیک و مفصل-ی سوسیالیستی هستند، برای موفقیت یک تجربه

جانبه، در بر دارند. این امر مستلزم  مستقیم همهیافته و دموکراسی  نمایندگی تحول

ی تسخیر قدرت دولتی توسط  تشریح راهبردی جدید است، هم با توجه به مسأله

شان و هم با توجه به تحوالت دولت که برحسباصطالح  های های مردم و سازمان توده

 .تعیین شده است« مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم»

های مردم تلقی  مانی همچون برج عاجی منزوی از تودهتر از هر ز امروزه دولت کم

طور  ها به که آن کند، حتی هنگامی ها دائماً در دولت رسوخ می شود. مبارزات توده می

ای در  ی جبهه های آن حاضر نیستند. قدرت دوگانه، که مبارزه فیزیکی در سازوبرگ

های  دهد توده زه میای خاص در آن متمرکز است، تنها موقعیتی نیست که اجا لحظه

مردم در حوزه دولت دست به عمل بزنند. مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، روندی است 

ی  های مردم نه در جستجوی ایجاد یک قدرت دوگانه ی توده طوالنی، که در آن مبارزه

مؤثر به موازات و بیرون از دولت، بلکه در پی تأثیرگذاری بر تناقضات درونی دولت 

گیرد )مانند  فرض می تصاحب قدرت همواره بحران در دولت را پیششک  بی است.

چیزی که امروزه در کشورهای اروپایی خاصی وجود دارد(؛ اما این بحران را، که 

توان به ازکارافتادگی دولت  ی همین تناقضات درونی دولت است، نمی تشدیدکننده

ودستگاه  بر بخشی از دماندازی  فروکاست. تصاحب یا تسخیر قدرت دولتی، صرفاً دست
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پذیر در  دولت به منظور جایگزینی آن با یک قدرت دوم نیست. قدرت، جوهری کمیت

ای است از روابط  اش بیرون کشید، بلکه مجموعه دستان دولت نیست که باید از چنگ

اش، در دولت تمرکز یافته میان طبقات گوناگون اجتماعی. قدرت در شکل ایدئال

ی خاص طبقاتی نیروها.  این رو، خود عبارت است از تبلور رابطهاست؛ دولتی که از 

دولت نه یک چیز ابزاری است که بتوان آن را قاپید، نه دژی است که بتوان به 

ی یک اسب چوبی بدان نفوذ کرد، و نه یک گاوصندوق که بتوان دزدیدش؛   وسیله

 .دولت، قلب اِعمال قدرت سیاسی است

که به تعدیل  نحوی بروز یابند  تصاحب قدرت دولتی، باید بهای برای  ی توده مبارزه

ی سیاسی  که خود، پایگاه راهبردیِ مبارزه –های دولت  ی نیروها درون سازوبرگ رابطه

کننده  حال، برای راهبرد مبتنی بر قدرت دوگانه، تغییر تعیین بااین .بپردازند –هستند 

دهد.  های بیرون از آن رخ می یان دولت و تودهی نیروها نه درون دولت، بلکه م در رابطه

مدت کسب قدرت که ضرورتاً متضمن  در مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، روند طوالنی

ی مقاومت است  گسترش، بسط، تقویت، هماهنگی و هدایت آن دسته از مراکز پراکنده

ی  ر منطقهکه د نحوی های دولتی در اختیار دارند، به ها همواره درون شبکه که توده

بر سر انتخاب  بنابراین، مسأله .شوند راهبردی دولت به مراکز اصلی قدرت بدل 

ایِ جنبشی و جنگ موضعی نیست، زیرا به بیان گرامشی،  مستقیم بین جنگ جبهه

 .ی استحکامات دولتی است دومی همواره مستلزم محاصره

یم رفُرمیسم سنتی رسد: در این صورت، آیا تسل پیشاپیش این پرسش به گوشم می

ی رفُرمیسم توسط  ایم؟ برای پاسخ به این پرسش، باید چگونگی طرح مسأله نشده

الملل سوم هر راهبردی به جز راهبرد قدرت  الملل سوم را بیازماییم. در واقع، بین بین

ی تصاحب قدرت دولتی  خواند. تنها گسست رادیکالی که اجازه دوگانه را رفُرمیستی می

سازد، گسستی  د و تنها گسست معناداری که گریز از رفُرمیسم را ممکن میده را می
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ها جای دارد( و یک  است میان دولت )به مثابه ابزارِ صِرف بورژوازی که بیرون از توده

گیرد. با اینهمه، این امر از  ها/شوراها( که تماماً بیرون از دولت قرار می قدرت دوم )توده

الملل سوم غریب بود، جلوگیری نکرد؛ رفرمیسمی که  ینظهور رفُرمیسمی که برای ب

دقیقاً به دریافت ابزارگرایانه از دولت نزدیک است. ماجرا درست برعکس است! شما در 

ودستگاه دولتی  های سست دم موقعیت قدرت دوگانه هستید، بخشدر انتظار که  حالی

کنید.  را تصاحب میافتاده  گیرید و چند مورد از استحکامات تک را در اختیار می

ماند  ی آنچه که باقی می شود: همه گاه، با گذشت زمان، قدرت دوگانه ناپدید می آن

اش را  های فرماندهی اید یا پُست تسخیرش کرده گام به دولتی ابزاری است که شما گام

 .اید در اختیار گرفته

راهبردی به  حال، رفُرمیسم یک خطر همواره ناپیداست، نه یک شرّ ذاتی در هرگونه

حتی اگر، در مورد مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم، معیار  –جز راهبرد قدرت دوگانه 

وتیزی آن در راهبرد قدرت دوگانه نباشد، و حتی اگر )هیچ  بودن به تند رفُرمیست

دمکراتیزاسیون بدین وسیله افزایش یابد.  امتیازی در انکار آن نیست( خطرات سوسیال

ی نیروهای درون دولت به معنای موفقیت در اقدام به  رابطه در هر رویدادی، تغییر

ودستگاه دولتی یا  قطعه دم به ای الینقطع و فتح قطعه پی در زنجیره در های پی رفُرم

ی نیروها بیانگر چیزی نیست مگر  صرفاً تسخیر مواضع حکومتی نیست. تغییر رابطه

باید یک اوج وجود داشته باشد  و حتماً –، که اوج آن های واقعی ای از گسست مرحله

های  ی راهبردی دولت به سوی توده ی نیروها در منطقه رسد که رابطه هنگامی می –

 .مردم بچرخد
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 دولت به مثابه میدان نبرد
بنابراین، مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً مسیری پارلمانی یا انتخاباتی نیست. 

جمهوری( تنها  ن یا برای یک نامزد ریاستانتظار یک اکثریت انتخاباتی )در پارلما

تواند یک لحظه، هر قدر بااهمیت، باشد؛ و پیروزی آن الزاماً اوج گسست درون  می

ها و سازوکارهای آن به  ی نیروهای درون دولت بر سازوبرگ دولت نیست. تغییر رابطه

وزها اغلب تکرار که این ر گذارد؛ این امر تنها بر پارلمان یا، چنان مثابه یک کل اثر می

ای در کننده های ایدئولوژیک دولت که گویی نقش تعیین شود، تنها بر سازوبرگ می

گذارد. این روند، پیش از هر چیز، به  کنند، اثر نمی ایفا می« معاصر»دولت 

گر دولت که انحصار خشونت فیزیکی مشروع )به ویژه ارتش و  های سرکوب سازوبرگ

ی این  طور که نباید نقش ویژه یابد. اما درست همان می پلیس( را در دست دارد، بسط

هایی از مسیر دمکراتیک  طور که مکرراً از سوی نسخه ها را فراموش کنیم )آن سازوبرگ

گیرد که مبتنی بر سوءتفسیر برخی از تزهای گرامشی هستند(، نباید تصور  صورت می

های  اً برای سازوبرگی نیروهای درون دولت صرف کنیم که راهبرد تعدیل رابطه

ی  گر را، با جدایی کامل از مبارزه های سرکوب ایدئولوژیک معتبر است و سازوبرگ

ای تصاحب کرد. بدیهی است که تغییر  ی بیرونی جبهه توان با حمله مردمی، تنها می

گر، مسائل ویژه و دشواری به بار  های سرکوب ی نیروهای درون سازوبرگ در موازنه

طور که در مورد پرتغال با روشنی تمام نشان داده شد، این  . اما همانآورد می

 .گیرند های مردم قرار می ها خودشان در معرض رسوخ مبارزات توده سازوبرگ

ی مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم است، در  افزون بر این، آلترناتیوی واقعی که پرورده

ی نیروهای درون  رای تعدیل رابطههای مردم است ب ی توده حقیقت آلترناتیو مبارزه

طور که اغلب  ای و مبتنی بر قدرت دوگانه. انتخاب آن دولت، در تضاد با راهبرد جبهه

های دولت )یعنی به لحاظ فیزیکی  سازوبرگ« درون»ای  شود، میان مبارزه تصور می
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ین ی فیزیکیِ معینی از ا ای مستقر در فاصله ها( و مبارزه مندرج در فضای مادی آن

ای، درون  ی بافاصله ، به این دلیل که هر مبارزهنخست .گیرد ها صورت نمی سازوبرگ

ای منکسر و از رهگذر  گونه جاست، حتی اگر به گذارد: مبارزه همواره آن دولت تأثیر می

های  ی بافاصله از سازوبرگ که مبارزه جایی تر از همه، از آن ، و مهمدومها.  میانجی

نهادی مراکز شده توسط  های فضای فیزیکیِ ردیابی یا ورای محدوده دولتی، خواه درون

کند، زیرا  ها و در هر موردی ضرورت خود را حفظ می ی زمان صورت بگیرد، در همه

های مردم است. مسأله صرفاً ورود به  های توده بازتاب خودآیینیِ مبارزات و سازمان

و « ریزی برنامه»های  تماعی، پیکرهنهادهای دولتی )پارلمان، شوراهای اقتصادی و اج

شان برای مقصدی خیر نیست. افزون بر آن،  های غیره( به منظور استفاده از اهرم

های  های مردمی، رویاندن ارگان جنبش ی  مبارزه همواره باید خودش را در توسعه

 .فرمانی تجلّی دهد-مراکز خود دمکراتیک در بنیاد، و زایش 

ی اساسی  تنها به تحوالت دولت، بلکه به مسأله های باال نه کتهنباید فراموش کرد که ن

در چه کسی شود. این مسأله را که  قدرت دولتی و قدرت به طور عام نیز مربوط می

فرمانی یا -توان از این مبارزه برای خود نمیچه کاری انجام دهد قدرت است تا 

روابط قدرت   ها زات و جنبشدموکراسی مستقیم جدا کرد. اما اگر قرار باشد این مبار

به سوی تمرکزیابی در یک قدرت دوم تمایل پیدا کنند؛ به جای  را تعدیل کنند، نباید 

ی خود دولت بکوشند. بنابراین، این  ی نیروها در ناحیه آن، باید به تغییر رابطه

ر د«. بیرونی»و « درونی»ی  آلترناتیوی واقعی است، و نه مخالفت صرف میان مبارزه

مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، این دو فُرم مبارزه باید با هم ترکیب شوند. به بیانی 

توان به  های دولتی و بازی در زمین قدرت موجود را نمی در سازوبرگ« ادغام»دیگر، 

ی درونی یا بیرونی فروکاست. چنین ادغامی ضرورتاً به دنبال یک  انتخاب میان مبارزه
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آید. تصور این امر، مترادف است  ی دولت نمی رات موثر بر ناحیهراهبردِ مبتنی بر تغیی

 .تواند کامالً خارج از دولت مستقر شود ی سیاسی می که مبارزه با تصور این

ی تحوالت دولت در مسیر  این راهبرد تصاحب قدرت ما را مستقیماً به مسأله

دموکراسی نمایندگی با  شود. تنها با ترکیب تحول دموکراتیکِ سوسیالیسم رهنمون می

توان از  فرمانی می-جانبه یا جنبش خود های دموکراسی مستقیم همه توسعه فُرم

انگیزد.  ای بر می گرایی اقتدارگرایانه پرهیز کرد. اما این امر در عوض، مسائل تازه دولت

در راهبرد قدرت دوگانه، که جایگزینیِ سرراست سازوبرگ دولت با سازوبرگ شوراها را 

ای برای نابودی/جایگزینی آن تلقی  نظر دارد، تصاحب قدرت دولتی به عنوان مقدمه در

شود: پیش از هر چیز،  شود. تحول سازوبرگ دولتی در واقع وارد این مسأله نمی می

این  .گیرد شود و سپس، قدرتی دیگری جایش را می قدرت دولتی موجود تصاحب می

ی  اگر تصاحب قدرت بیانگر تغییری در رابطه توان پذیرفت. نگاه به امور را دیگر نمی

ی روند  نیروهای درون دولت باشد و اگر تصدیق شود که این تصاحب دربردارنده

ی  گاه تصرف قدرت دولتی مستلزم تحوالت پیوسته طوالنی تغییر است، آن

تنها  ای دارد: نه ویژه 12های آن خواهد شد. درست است که دولت مادیّت سازوبرگ

ی نیروهای درون دولت برای تغییر این مادیّت ناکافی است، بلکه  در رابطه تغییری

های دولتی در  تواند در دولت تبلور یابد که سازوبرگ خود این رابطه تنها تا حدی می

ی مادیّت دولت به  معرض تحوالتی قرار بگیرد. در ترک راهبرد قدرت دوگانه، ما مسأله

اندازیم، بلکه آن را به سبکی متفاوت  لی دور نمیمثابه یک سازوبرگ خاص را به ک

 .کنیم مطرح می

سازوبرگ دولتی در روند گذار به تحول سرتاسری در این بستر، من در باال از 

سوسیالیسم دمکراتیک سخن گفتم. هرچند این اصطالح یقیناً دارای ارزشی نمایشی 
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پیشِ روی آن  –ان گفت تو به جرأت می –است، ظاهراً داللت بر مسیری عام دارد که 

تحول سرتاسری سازوبرگ دولت در مسیر »دو چراغ قرمز است. نخست، عبارت 

حاکی از آن است که دیگر جایی برای آنچه سنتاً « دموکراتیکِ سوسیالیسم

شد، وجود ندارد. به هر صورت، این  آن سازوبرگ خوانده مینابودسازی یا کوبیدن  درهم

کوبیدن، که مارکس نیز برای  ماند که اصطالح درهم واقعیت بر جای خود باقی می

تواند یک پدیدار تاریخی خاص را  کرد، دیگر نمی مقاصد بیانگرانه از آن استفاده می

به نفع « صوری»های  نابودی هر نوعی از دموکراسی نمایندگی یا آزادی تعیین کند:

است که موضع خود های به اصطالح واقعی. الزم  جانبه و آزادی دمکراسی مستقیم همه

را مشخص کنیم. اگر ما مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم و سوسیالیسم دموکراتیک را به 

فهمیم که شامل تکثرگرایی ایدئولوژیک و )احزاب( سیاسی، بازشناسی  ای می گونه

های سیاسی حتی برای  ی آزادی نقش حق رأی عمومی و گسترش و تعمیق همه

کوبیدن یا نابودی سازوبرگ دولتی دیگر  از درهمگفتن  شود، پس سخن مخالفان می

ی  ی موردنظر، از رهگذر همه تواند چیزی بیش از یک نیرنگ کالمی باشد. مسأله نمی

نه به  – تحوالت گوناگون، دوام و پیوست واقعی نهادهای دموکراسی نمایندگی است

به شرایط ضروری ای که باید تا حد ضرورت تحمل شوند، بلکه به مثا مثابه آثار عتیقه

 .سوسیالیسم دموکراتیک

 

 ای ی توده مداخله
هم جهت و هم  "تحول سرتاسری"رسیم: اصطالح  حال به دومین چراغ قرمز می

تواند صرفاً تنظیماتی  کند. مسأله نمی ی تغییر در سازوبرگ دولتی را تعیین می وسیله

احیاءشده  13قانونیِت های نئولیبرال از دول هایی که از سوی دریافت فرعی )مثل آن
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شوند )طبق نگاه  اند(، یا تغییراتی که عمدتاً از باال اعمال می مطرح شده

بر سر تحول  شده( باشد. مسأله دمکراسی سنتی یا استالینیسم لیبرالیزه سوسیال

تحول سازوبرگ دولتی با تمایلی  .تواند باشد ی سازوبرگ دولتی نیز نمی گرایانه دولت

های مردم در دولت  ی مضاعف توده تواند بر مداخله تنها می دولت داردکه به اضمحالل 

ای و سیاسی نمایندگی،  های اتحادیه اتکا داشته باشد؛ این مداخله یقیناً از رهگذر فُرم

شود. این امر  اما همچنین از رهگذر ابتکار عمل خودشان درون خود دولت اعمال می

توان آن را صرفاً به دموکراتیزاسیون دولت محدود  رود، اما نمی مرحله پیش می به مرحله

های سیاسی، نقش احزاب، دموکراتیزاسیون  خواه در رابطه با پارلمان، آزادی –کرد 

 .زدایی ای و سیاسی یا در رابطه با تمرکز های اتحادیه خودِ سازوبرگ

ی جانبه و شکوفای های نوین دموکراسی مستقیم همه این روند باید با توسعه فُرم

ی  فرمانی همراه شود. اگر تحول سازوبرگ دولتی و توسعه-ها و مراکز خود شبکه

گرایی را ندارد. اما این  دموکراسی نمایندگی به حال خود رها شود، توان پرهیز از دولت

-نوای مرکز ثقل به جنبش خود جانبه و یک انتقال یک سکه، روی دیگری هم دارد:

ی  بوروکراتیک و مصادره-گرایی تکنو از دولتفرمان، در میان مدت، قادر نیست 

تواند به شکل  ی قدرت توسط متخصصان بپرهیزد. این مصادره می اقتدارگرایانه

تمرکزیابی در یک قدرت دوم، که صرفاً جای سازوکارهای دموکراسی نمایندگی را 

شود  گیرد، درآید. با این حال، ممکن است به شکلی دیگر که امروز مکرراً مطرح می می

گرایی عبارت است از  نیز بروز یابد. طبق این دریافت، تنها راه پرهیز از دولت

ایستادن از دولت و رهاکردن این شر مطلق و ابدی تقریباً به همان شکلی که  بیرون

روی تا حد  ی تحول آن. بنابراین، راه رو به جلو، بدون پیش توجهی به مسأله هست و بی

-ضد»ی ایجاد  سازی راه دولت از بیرون به وسیلهقدرت دوگانه، صرفاً مسدود
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سازی دولت  در یک کالم، قرنطینه –فرمان در بنیاد خواهد بود -ی خود«ها قدرت

 .ی خودش و بنابراین، جلوگیری از گسترش مرض درون دامنه

انداز بندی شده است. این چشم شماری صورت اندازی به اشکال بی اخیراً چنین چشم

نئوتکنوکراتیک از دولتی نمود یافت که به خاطر طبیعت  ر، در روایت برای نخستین با

ای پساصنعتی حفظ شده است اما توسط متخصصان  ی وظایف در جامعه پیچیده

از مجرای سازوکارهای دموکراسی مستقیم کنترل  شود و صرفاً  گرا مدیریت می چپ

فرمان همراه -ار خودگرایی با یک کمیس گردد. در بهترین حالت، هر تکنوکرات چپ می

اندازد،  دورنمایی که به ندرت متخصصین گوناگون را به وحشت می – خواهد شد

دانند در  دهند، زیرا می فرمانی بروز می-کسانی که حتی شوقی ناگهانی برای خود

ها پیشنهاد خواهند داد و این دولت است که تصمیم خواهد گرفت. این  نهایت، توده

گرایی را  های جدید بیان شده است که تنها راه گریز از دولت ننکته از زبان لیبرتاری

ای از  دانند )گونه شمار می های بی قدرت-ی قدرت و پخش آن میان خرده تجزیه

لویاتان در -شده توسط دولت(. با این حال، در هر مورد، دولت جنگاوری چریکیِ هدایت

ها  الت دولت که بدون آنماند، و هیچ توجهی به آن دسته از تحو جای خود باقی می

کند. جنبش از مداخله در  جنبش دموکراسی مستقیم محکوم به شکست است، نمی

روند.  موازات هم پیش می شود و این دو روند صرفاً به  تحوالت بالفعل دولت منع می

وار بین  ای اندام توان رابطه پرسش اصلی از نوع دیگری است: برای مثال، چگونه می

ای که خودشان  وندان و مجامع حق رأی عمومی برقرار کرد به گونههای شهر کمیته

 همچون تابعی از این رابطه تحول یابند؟

های  چسباندن سنت هم یا به« سنتز»ی اصلی  بینیم، وظیفه طور که می همان

انداز جهانی  چشمفرمانی در جنبش مردمی نیست، بلکه گشودن -گرایانه و خود دولت

شود: تحول دولت و  روند به هم پیوسته میدو ن امر شامل است. ایاضمحالل دولت 
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جانبه. ما از پیامدهای شکاف صوریِ میان دو سنت  شکوفایی دموکراسی مستقیم همه

که این مسیر  که ناشی از تفکیک این روندها است، آگاهیم. با وجود این، در حالی

ای نیز  ی وارونه سویه تواند به سوی سوسیالیسم دموکراتیک رهنمون شود، تنهایی می به

 .اند دارد: دو خطر در کمین

 واکنش/ارتجاعنخستین خطر، 
، در این مورد بورژوازی، است. این خطر دشمن14

شود. پاسخ  جا به شکلی خصوصاً حاد ظاهر می شده است، این هرچند قدیمی و شناخته

که به موضعی  –کالسیک راهبرد قدرت دوگانه، دقیقاً نابودی سازوبرگ دولتی بود 

های ثانویه و فرعی سازوبرگ  معنایی خاص هنوز اعتبار دارد، زیرا به جای تعدیل

که  های حقیقتاً ژرف نیاز است. اما تنها به یک معنا معتبر است. تا جایی دولتی، گسست

ی موردنظر دیگر نه نابودی آن سازوبرگ و جایگزینی آن با یک قدرت دوم، بلکه  مسأله

ی  تری دارد برای تحریم تجربه ، دشمن امکانات وسیعروند طوالنی تحول است

دادن به آن. بدیهی است که  رحمانه برای پایان ی بی سوسیالیسم دموکراتیک و مداخله

 .آمیز نخواهد بود مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم صرفاً تغییری صلح

ممکن است با این خطر با اتکای فعال بر یک جنبش مردمی گسترده مقابله شود. 

یایید کمی رُک باشیم. مسیر دموکراتیکِ سوسیالیسم، برعکس راهبرد ب

15پیشتازگرایانه"
ایِ مبتنی بر  ی قدرت دوگانه، حمایت مداوم یک جنبش توده 

ای برای تحقق اهداف  کننده ی تعیین به مثابه وسیله اتحادهای مردمی گسترده را 

بست  رایی و بنگ گیرنده علیه دولت بندی دو عامل پیش خود و برای مفصل 

اگر چنین جنبشی )آنچه گرامشی در برابر  .گیرد فرض می دموکراتیک، پیش سوسیال

نامید( آماده و فعال نباشد، اگر چپ در برانگیختن  انقالب منفعل، انقالب فعاالنه می

دموکراتیزاسیون این  گاه هیچ چیز مانع از سوسیال چنین جنبشی توفیق نیابد، آن
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های گوناگون، هر قدر هم رادیکال باشند، شاهد تغییراتی با  امهبرن شود: تجربه نمی

ای دربرابر  اهمیت ناچیز خواهند بود. جنبش مردمی گسترده متضمن پشتوانه

واکنش/ارتجاع دشمن است، حتی اگر ناکافی بوده و همواره نیازمند پیوند با تحوالت 

از شیلی بگیریم: پایان توانیم  ای است که می سرتاسری دولت باشد. این درس دوگانه

ی  ی آلنده صرفاً به خاطر فقدان چنین تغییراتی نبود، بلکه همچنین به واسطه تجربه

ی بورژوازی )که خود در آن فقدان متجلی است( با  این امر اتفاق افتاد که مداخله

بورژوازی،  ی کارگر و خرده گسست اتحادهای میانِ طبقات مردمی، به ویژه میان طبقه

را در اتحاد مردمی د. این امر حتی پیش از وقوع کودتا، نیروی حامی حکومت ممکن ش

هم شکسته بود. برای برانگیختن این جنبش گسترده، چپ باید خودش را با ابزارهای 

هایی  های مردمی جدید در جبهه ضروری تجهیز کند، به ویژه از طریق پذیرش خواسته

 .محیطی و غیره( رزات زنان، جنبش زیستشدند )مبا خوانده می "فرعی"که به اشتباه 

شود: تحوالت دولت و  دو روند مربوط میبندی  های مفصل فُرمپرسش دوم به 

فرمانی. به -ی دموکراسی مستقیم و جنبش مدافع خود دموکراسی نمایندگی، و توسعه

که مسأله دیگر توقف یکی به نفع دیگری تلقی نشود، خواه از طریق حذف  محض این

فرمان در نهادهای -یا از طریق ادغام یکی در دیگری )مثالً ادغام مراکز خودمستقیم 

مسائل جدیدی  –شود  ای مثل اولی منجر می که به نتیجه –دموکراسی نمایندگی( 

سازکردن دو روند در میان  ی هم که دیگر مسأله کنند؛ یعنی به محض این ظهور می

سازی صرف، که بر  نشین گری یا هم یشدن به مواز نباشد. چگونه ممکن است از کشیده

هایی، در ارتباط  رود، پرهیز کرد؟ در چه حوزه اساس آن هر روندی راه خودش را می

با کدام تصمیمات و در کدام نقاطی از زمان، مجامع نمایندگی باید بر مراکز دموکراسی 

هر بر ای، شوراهای ش های کارخانه مستقیم اولویت داشته باشند: پارلمان بر کمیته

که تا حدی درگیری گریزناپذیر خواهد  یا برعکس؟ با فرض این –های شهروندی  کمیته
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 ی قدرت دوگانهبود، چگونه باید آن را آرام و بااطمینان، بدون منجرشدن به موقعیت 

 نارس یا بالغ حل کنیم؟

گرا و یک قدرت  یک حکومت چپ –در این زمان، قدرت دوگانه شامل دو قدرت چپ 

طور که از مورد پرتغال  شود. به عالوه، همان می –های مردمی  کل از ارگاندوم متش

که دو نیروی چپ درگیرند، وضعیت هیچ شباهتی به بازی آزاد  دانیم، حتی هنگامی می

ها که یکدیگر را برای خیر برتر سوسیالیسم و دموکراسی متوازن  قدرت-ها و ضد قدرت

شود که در آن ریسک حذف  تی عریان منجر میکنند، ندارد؛ بلکه سریعاً به مخالف می

یک طرف به نفع طرف دیگر وجود دارد. در یک مورد )مثل پرتغال(، نتیجه 

نابودی دموکراسی  –که در مورد دیگر  دموکراتیزاسیون است، در حالی سوسیال

نتیجه نه اضمحالل دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیمی که در نهایت  –نمایندگی 

ی جدیدی از دیکتاتوری اقتدارگرایانه است. اما در هر مورد،  ، بلکه گونهکند ظهور می

البته، احتمال زیادی نیز وجود دارد که حتی پیش از  .شود همواره دولت پیروز می

چیزی که پرتغال توانست  –رسیدن قدرت دوگانه به آن نتیجه، چیز دیگری رخ دهد 

ی بورژوازی به سبک فاشیستی که  هرحمان یعنی واکنش/ارتجاع بی –از آن بپرهیزد 

تواند با اتکا به آن در زمین بازی باقی بماند. بنابراین، پس از  بورژوازی همواره می

مخالفت عریان بین این دو قدرت جداً در  –سازی واقعی دولت  فلج –ی اول  مرحله

و بر اساس  –بورژوازی  –آورد سوم  معرض این تهدید قرار دارد که توسط یک هم

آورد سوم، اما نباید  ناریوهایی که تصورشان دشوار نیست، خاتمه یابد. من گفتم همس

ی موارد )مداخله به سبک فاشیستی،  حواس خواننده از این نکته پرت شود که در همه

های  ی متخصصان بر ویرانه دموکراتیزاسیون، دیکتاتوری اقتدارگرایانه سوسیال

 .فُرمی که باشد، در نهایت یکی است: بورژوازی آورد به هر دموکراسی مستقیم( این هم
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توانم به مالحظاتی که در باال  ها چیست؟ البته، من می ی این کار و پاسخ همه پس راه

های پژوهشی و مباحثاتی که کمابیش در سرتاسر اروپا جریان دارد  شد و به آثار، پروژه

فرمانی -شهری یا خود ای، های جزیی که اکنون در سطح منطقه طور به تجربه و همین

الحلقومی همچون راهکاری  در جریان است اشاره کنم. اما هیچ دستورالعمل راحت

نه حتی  –هایی هنوز موجود نیست  واحد وجود ندارد، زیرا پاسخ چنین پرسش

ی نظری در یک جور متن مقدس یا چیزی دیگر.  همچون یک الگوی دارای پشتوانه

نشان نداده است:  ی از مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم ی موفق تاریخ هنوز به ما تجربه

هایی سلبی برای پرهیز  نمونه –اهمیت نیست  و این البته بی –تمام آنچه فراهم کرده 

و اشتباهاتی چند برای بازاندیشی است. همواره ممکن است به نام رئالیسم )یا از سوی 

گونه  این (های ارتدکس ولیبرالهواداران دیکتاتوری پرولتاریا یا از سوی دیگران، مثل نئ

استدالل شود که اگر سوسیالیسم دمکراتیک تاکنون هرگز وجود نداشته است، به 

ای مبتنی بر  طور باشد. ما دیگر در باور به هزاره ناپذیری آن است. شاید این خاطر امکان

 دمکراتیک، اشتراک نظر-ی ناگزیری یک انقالب سوسیالیستی چند قانون آهنین درباره

نداریم؛ از حمایت میهن سوسیالیسم دمکراتیک نیز برخوردار نیستیم. اما یک چیز 

قطعی است: سوسیالیسم یا دمکراتیک خواهد بود، یا اصالً وجود نخواهد داشت. افزون 

بینی نسبت به مسیر دمکراتیکِ سوسیالیسم نباید باعث شود آن را  بر این، خوش

ها دیگر  اند، هرچند آن پنداریم. خطراتی در کمینمسیری ملوکانه، آرام و آزاد از خطر ب

تر بودند، قرار ندارند: در بدترین حالت، ممکن است به عنوان  در جایی که پیش

گویم: با  ها و کشتارهای جمعی سر در بیاوریم. اما من می مقرر، از اردوگاه قربانیان 

که  ت به اینکردن خطرات، آن بدترین حالت، در هر صورتی، مرجح اس سنگین سبک

یا نوعی دیکتاتوری ی امنیت عمومی  کمیتهکه به انقیاد  دیگران را فقط برای این

 .پرولتاریا تن بدهیم، قتل عام کنیم
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های سوسیالیسم دموکراتیک وجود دارد، و آن  تنها یک راه مطمئن برای پرهیز از ریسک

سی پیشرفته است. اما این ماجرایی دمکرا ی لیبرال رفتن تحت قیمومیت و تَرکه و رژه گزیدن  خاموشی

 .است دیگر

بار بعد از مرگ او در نشریه حزب کمونیست ایتالیا به تاریخ  این مصاحبه با نیکوس پوالنزاس نخستین

روز بعد از مرگ نابهنگام او. گرچه تاریخ دقیق این مصاحبه  ۱منتشر شد، فقط  ۱۱۷۱اکتبر  ۱۲

ها و  طور که از دیگر نوشته های اوست. همان مشخص نیست به احتمال زیاد یکی از آخرین مصاحبه

وگو پوالنزاس درگیر مسائلی است  آید، در این گفت های دو سال پایانی زندگی پوالنزاس بر می مصاحبه

اجتماعی  های اجتماعی، بین انقالب همچون رابطه بین مارکس و لنین، بین احزاب کمونیست و جنبش

توجه است شک و تردید پوالنزاس است نسبت  و نهادهای دموکراسی نمایندگی. آنچه بیش از همه قابل

، چه با کمک کمونیسم اروپایی و چه با ۱۱۷۱های اواخر دهه  به احتمال رفع بحران چپ در سال

را و بحران نظام گرایی اقتدارگ به گمان او مشخصا ظهور و بروز دولت .کردن مناسبات اجتماعی سیاسی

اند،  انگیزند که احزاب کمونیست اروپا در پیش گرفته حزبی تردیدهایی جدی نسبت به راهبردهایی برمی

های اجتماعی در حال ظهور. در این مقطع پوالنزاس در  دادن به جنبش از جمله تالش آنها برای برتری

چرخیده ولی اظهارات او در این گرایی کمونیسم اروپایی  کند که موضعش به سمت چپ کل تصدیق می

دهد برای درک اینکه تا چه حد بحران مارکسیسم بر سیر تحول  وگو شواهد بیشتری به دست می گفت

 .افکار او تأثیر گذاشت

ترین نمونه، حمایت مشروط پوالنزاس از چیزی باشد که در نظر بسیاری از متفکران  شاید جذاب

ناپذیر است: یک نظام نمایندگی مبتنی بر تعدد احزاب، یک  حهای نهادی لیبرال و اصال مارکسیست فرم

رغم اینکه او  ولی به«. خصوصی»جوش، و حدگذاری بر تعدی دولت به حوزه  و جامعه مدنی پرجنب

های لنین و گرامشی را بر اوضاع روز اِعمال کرد، این حمایت مشروط صرفا  تردید دارد بتوان تحلیل

لیبرال نیست. تحلیل پوالنزاس به تلویح از امکان یک سوسیالیسم اعتباربخشی به دولت مشروطه 

های مبتنی بر سیادت حزب از  دهد در مقابل پروژه گوید و پیشنهاد می دموکراتیک و تکثرگرا می

صورت هر  های اجتماعی حمایت کنیم. تنها در این خودآیینی نهادهای دموکراسی نمایندگی و جنبش

کردن سازوکارهایی  ات حزب را برطرف کنند: نهادهای دموکراتیک با فراهمتوانند ایراد دوی اینها می

های اجتماعی با امکان  های ناگزیر موجود در یک نظام چندحزبی، و جنبش برای وساطت میان تخاصم

هایی جمعی که در برابر ادغام درون یک الگوی سازماندهی مرکزگرا  های نوظهور و پروژه بروز سوژگی

 برگرفته از سایت پروبلماتیکا .دکنن مقاومت می
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 وگویی با نیکوس پوالنزاس گفت

 به سوی سوسیالیسم دموکراتیک

 ترجمه: رحمان بوذری 
 

های مختلف مارکسیسم،  ، یا بهتر بگوییم جریان«بحران مارکسیسم»در مباحثه مربوط به  
توان  سخن رفته. خود شما بارها یادآوری کردید که نمی« مسئولیت نظریه»تاکنون از موضوع 

توان از این نتیجه گرفت شما  ی را به نظریه نسبت داد که فاقد آن است. آیا میهای مسئولیت
 های نظری را از عمل و دستاوردهای سیاسی سوا کنید؟ تمایل دارید فرض

 

خواستم در میانه یک بحث جدلی مداخله  بگذارید دقیق حرف بزنیم. نخست، من می

]در فرانسه[ که « سوفان نوفیل»آمیز  ستیزی جنون کنم، جدل مربوط به مارکسیسم

تر  گرفتند. معتقدم باید هرچه فوری مارکسیسم را صاف و ساده با گوالک یکی می

برداشتی را کنار بگذاریم که لنین بر مارکسیسم حک کرده و هنوز که هنوز است 

کردن نظریه و عمل، و بر پایه آن  پابرجاست، برداشتی که مبتنی است بر منطبق

دهد  نشیب تاریخ را تشخیص می و ی ناشی از فراز«ها ناخوشایندی» و« ها ماندگی عقب»

بودن را کنار بگذاریم و این  شود اگر دید خاصی از علمی کند. چه می بندی می و دسته

نظر را بپذیریم که بین نظریه، از هر نوعش، و عمل تنشی ساختاری هست؟ به این 
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سم یا نیچه در قبال نازیسم ندارد، طور که سورل مسئولیتی در قبال فاشی اعتبار، همان

مارکسیسم هم مسئول گوالک نیست. البته این خطر هست که مارکسیسم را از 

کنم برای  فکر می«. مبرا بدانیم»هایی که در راه تحقق سوسیالیسم پدید آمده  دشواری

پرهیز از این کار، باید هرچه بیشتر بر جدایی بین مارکس و لنین تأکید کرد. نه مثل 

بلکه « لنینیسم-مارکسیسم»میشه فقط با کنارگذاشتن تقدیس استالینیستی ه

اش، عوامل و عناصری  نظری« خلوص»تشخیص این نکته که در لنینیسم، حتی در 

 .تواند بر استالینیسم صحه گذارد هست که می

 

 تر ، پیش«بازگشت به خاستگاه»کنید تفکیک بین مارکس و لنین، این قبیل  ولی آیا فکر نمی
هم آزموده شده؟ از این گذشته، این کار چه سودی برای حل معضالت کامال جدید امروزی 

 دارد؟
 

در مارکس عناصری کامال متناقض با نظریات لنین هست. با وجود نقدهای مارکس به 

های صوری، دغدغه همیشگی او نهادهای دموکراسی نمایندگی بود که در لنین  آزادی

تا ابد به این بحث دیرینه ادامه دهیم، چون هم در رویارویی شود. ولی نباید  دیده نمی

تر از همه،  گردد و، مهم با معضالت جدیدی که به نقد کشورهای سوسیالیستی بر می

گرایان به  های دسترسی چپ معضالت کمونیسم اروپایی )یوروکمونیسم( و هم دشواری

ین پیدا کرد و نه حتی در توان در مارکس و لن دولت در اروپا، پاسخ نهایی را نه می

 .گرامشی

ام. ولی با گذر زمان متقاعد  من برخالف آلتوسر از اساس متأثر از تفکر گرامشی بوده 

شدم که گرامشی نماینده یک دوره کامال جدیدی برای تأمل نظری نیست، گرچه 

ای از  بار مجموعه شد. مسلما گرامشی برای اولین های مدید چنین تصور می مدت

را پیش کشید که هنوز پیش روی ماست: بسط و گسترانیدن دولت، آگاهی  معضالت
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های مردمی در تأسیس دولت. ولی او همواره در  بیشتر از جامعه مدنی، حضور توده

کند؛ اصل مسئله او اِعمال راهبرد  یک چارچوب از اساس لنینیستی استدالل می

ای است که باید فتح  ارچهبیش جبهه یکپ و لنینیستی بر غرب است. دولت همواره کم

شود، درست است که دیگر نه با جنگ مانوری ولی کماکان چیزی است که باید 

تسخیرش کرد. معضله محاصره و جنگ موضعی همچنان بر نظریه قدرت دوگانه 

 .استوار است

اند، گرامشی  به همین دلیل به نظرم، گرچه پیش از من هم کسانی این را گفته

ای درباره نهادهای دموکراسی نمایندگی  اِعمال قدرت ندارد، نظریه ای ایجابی از نظریه

افتد؛ تکثر احزاب و حکومت قانون  در گذار به سوسیالیسم دموکراتیک. آنچه از قلم می

های نظری مهمی برای  است. گرامشی حکم مرگ انترناسیونال سوم را امضا کرد و راه

اوصاف همچنان غرق در معضالت زمانه کسانی گشود که بعد از او آمدند. با همه این 

خود باقی ماند، و به اعتقاد من در وظیفه کامال جدیدی که بر دوش ماست کاری از او 

 .آید بر نمی

اند بگذارید سراغ معضالت جدیدی برویم که چپ در  های قبلی ته کشیده حاال که همه فرض  
«. احزاب کمونیست اروپا»نهادی خصوص اثرات بحران سیاسی و  اروپا با آنها مواجه است، به

 .دانند می «فرم حزبی»بسیاری آن را نابسندگی و بحران 
 

حرف  «فرم حزبی»روییم، ولی من از بحران  حاضر با بحران احزاب سیاسی روبه درحال

هم است، که به نظرم « فرم دولتی»صورت به معنای وجود بحران  زنم. چون در آن نمی

دارد. در وهله اول این بحران خود را در کل نظام  خطاست. بحران احزاب دو وجه

های  رو در احزاب چپ نیز هم، و این عمدتا به تغییرشکل دهد و از این حزبی نشان می

گردد. اکنون کارکردهایی که قبال به احزاب سیاسی محول شده بود  کنونی دولت بر می

صحبت « یی اقتدارگراگرا دولت»برعهده دستگاه دولت است، به این معناست که من از 
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هم در  کنم. نقش احزاب در مقام نمایندگان طبقات اجتماعی رو به افول است، آن می

آیند. اشکال  تقابل با دستگاه دولت که احزاب مخاطبان ممتاز آن به حساب می

طور بحران نظام  سازی نهادها ناشی از همین قضیه است، و همین گوناگون شرکتی

ای خود را برای جلب  ای از کارکردهای ایدئولوژیکی پایه موعهتدریج مج حزبی، چون به

 .دهند بخشی به خود از دست می رضایت و مشروعیت

دموکرات و هم احزاب کمونیست  ای، هم احزاب سوسیال البته احزاب کارگری توده

رویند؛ هویت و راهبرد سیاسی. اینجا و آنجا از  اروپا، با معضل خاص خود هم روبه

اند( چون  وقت دقیقا کارگری نبوده شود )گرچه هیچ صحبت می« رگریکا»احزاب 

شان کماکان محل کار و  ای یافتند اولین مرجع سازماندهی حتی وقتی بُعد توده

بودن بحران اقتصادی فعلی به تدریج  خاطر خاص رغم اینکه به کارخانه بود. ولی به

های  حران عمیق دولتیابند، ب اشکال جدیدی از مبارزه درون محل کار بسط می

های اجتماعی متعددی است که نسبت به محل کار و تولید  پرور منشأ جنبش رفاه

شوند و از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تا حدودی با  محسوب می« بیرونی»

اند. اگر این فرضیه درست باشد، بحران  های گذشته بیگانه محتوای مطالبات سال

گردد، یعنی به تأمل  آنها بر نمی« فرم»و فقط به  ای چندان احزاب کارگری توده

سازمانی بر اینکه چه کسی منصوب شده تا دنبال یک بهشت گمشده یا حزب 

شناختی  بخش، یا آن لحظه عالی سنتز سیاسی بگردد. این یک بحران جامعه تمامیت

ی رود از مهندس مراتب فراتر می تر است که نیازمند تجدیدنظری است که به بس عمیق

سیاسی. احزاب کمونیست اروپا نه فقط در کنارگذاشتن الگوی استالینیستی و 

اند، بلکه مشکالت آنجا شروع  پیداکردن یک الگوی جایگزین معتبر به دردسر افتاده

 .دانند نمی «ای حاشیه»خورند که دیگر خود را  هایی برمی شود که به جنبش می

 

های جدید «فرم»اروپا با نوسازی یا ابداع های پیش روی احزاب کمونیست  اگر دشواری  
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آمدن بر آن از کدام  صورت برای درک این شرایط و فائق شود، در آن رجوع نمی و رفع
 های سیاسی باید پیروی کرد؟ سرمشق

 

ها مازاد  آید، به اعتقاد من یکی از دالیل این دشواری نما به نظر می گرچه متناقض

ی حاد. به نظرم این معضلی است کامال در گر جور سیاسی مبهم سیاست است؛ یک

تر از آن گفتم. دشوار بتوان  ای که پیش پیوند با انواع مختلف احزاب کارگری توده

های  وچرا پذیرفت که بایست یک تنش ساختاری بین احزاب و جنبش چون بی

اجتماعی ایجاد شود و همیشه وجود داشته باشد. چرا از مازاد سیاست صحبت 

رسمیت  های اجتماعی به کمال جنبش و حتی وقتی استقالل تمام کنم؟ چون می

شناخته شود، حضور نهایی حزب همواره حول برداشتی از حزب شکل گرفته که آن را 

داند. حتی پیوترو اینگرائو ]از مقامات ارشد حزب کمونیست  محل تمامیت و سنتز می

شان بحث کردیم،  ربارهدهد که د ایتالیا[ که تصویری واضح از معضالتی به دست می

صورت فلکی  .کند استفاده می« صورت فلکی»های اجتماعی از اصطالح  درباره جنبش

پرسم که آیا منصفانه است  حول چه کسی؟ مرکز آن چیست؟ من مرتب از خودم می

دیدن و  سیاسی»بگوییم نوعی نقص سیاسی در جامعه ما هست. آیا مطمئنیم به دام 

ترین  افتیم، یعنی یکی از بزرگ نمی (pan-politicism) «چیز کردن همه سیاسی

های اخیر است. شاید کنه این معضل  توهمات ایدئولوژیکی که میراث تاریخ سال

حد و « کردن سیاسی»عبارتست از تشخیص اینکه هر چیزی سیاسی نیست و سیاست 

فضاهای های جمعی نو چه بسا  حدودی دارد. باید این نکته را بپذیریم که برای پروژه

هایی که از سیاست یا بهتر بگوییم، از برخی  آزادی در کار باشد، برای ابراز سوژگی

 .گریزند های سیاست می محدودیت

رسد. تقریبا یک انقالب  ای به نظر نمی با میراث نظری و سیاسی پس پشت آن، این کار ساده  
 .کوپرنیکی است
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رو که الگوی قدیمی حزب را  آنراستش به نظرم این اصطالح مناسبی است. درست از 

ایم، ولو اینکه یک زمانی ضروری بوده، باید مجموعه کارکردهایی را نیز  کنار گذاشته

« گری حاد سیاسی»کنار بگذاریم که دیگر معنایی ندارند. در اینجا فقط به نوعی 

ای  کننده گرامشی در موضوع اخالقیات، زیباشناسی و هر چیزی که امروزه به طرز گیج

شود و اغلب مواقع بدون هرگونه روح انتقادی دوباره از نو بر  خوانده می« خصوصی»

ناپذیری است که همیشه بین  گردد نظر ندارم. منظورم به آن تنش تقلیل می

های اجتماعی و احزاب وجود دارد، و در نظر من معلول نوعی فرایند  جنبش

رشد مدنی فراوان است. باز هم  ها، و نشانه کردن، نفوذ سیاست در سایر حوزه اجتماعی

تواند فرصتی برای احزاب کمونیست اروپا فراهم آورد تا شکل  گویم، این تنش می می

هایی برقرار کند که این  جدیدی از حضور در جامعه بیابند و روابط جدیدی با جنبش

کمال نیستند. اگر بخواهیم  و گذارند و تابع یک الگوی تمام احزاب را پشت سر می

ای کلی از این نکته بگیریم، به نظرم باید این را بپذیریم که سیاست هرگز در  جهنتی

نخواهد بود، ولی غیاب سیاست نباید محدودیت به حساب « کفایت»یک جامعه به حد 

خصوص وقتی بتوان بر مداخله دولت حد گذاشت.  آید، بلکه واقعیتی مثبت است، به 

اش اغلب  ولی دولت در شکل کنونی هیچ محدودیت طبیعی برای سیاست نداریم،

 .کند فضای فردیت را اشغال می

 

در ضمن به « بخش الگوی تمامیت»عنوان یک  کنید کنارگذاشتن سیمای حزب به ولی فکر نمی  
طبقه کارگر « هژمونی»انجامد، مشخصا در مورد معنایی که به مفهوم  نتایج نظری دیگری می

 شود؟ داده می
 

ن است که باید از اساس درباره آن بازاندیشید. راستش، به نظر این یک مفهوم بنیادی 

من مقوالت مارکسیسم اغلب معضل رابطه بین طبقه کارگر و دموکراسی سیاسی را 
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دادن  اهمیت جلوه ای نیست بین کم انگارند. در عجبم، آیا رابطه می« طبیعی»

طبقه « ودجوشخ»ای که حکمرانی دموکراتیک و  دموکراسی صوری در لنین و نظریه

گیرد؟ راستش اینکه اگر کسی بخواهد به  فرض خود می کارگر را پیش

نظریه سیاسی مارکسیستی بپردازد، این موضوع برای من محوری « های  ماندگی عقب»

ای به خودی خود، بنا به  است. یعنی فهم اینکه، بنا به تجربیات گذشته، هیچ طبقه

با دخالت یک پروژه آگاهانه برای  سرشت خود، حافظ و ضامن آزادی نیست مگر

 .رسیدن به این هدف

های درونی معرف طبقه کارگر را  ها، و پیچیدگی ها، انشقاق باید بدانیم چگونه قشربندی

بررسی کنیم، بدون توهم و تردید. دموکراسی و نهادهای دموکراتیک باید نه فقط از 

ای دفاع کنند که قدرت  شان، بلکه باید از خود در همان لحظه خود علیه دشمنان

نگرفتن کار عظیمی که بر عهده  کم کنند. فهم این نکته برای دست سیاسی را تقبل می

داریم مهم است، یعنی نوآوری الزم در تدارک و تدقیق نظریه سیاسی دموکراتیک 

 .برای گذار به سوسیالیسم
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 16ی سیاسی نیکوس پوالنزاس نقد نظریه
 ی سیاسی نیکوس پوالنزاس نقد نظریه -رفرمیسم جدید؟

 

 کالین بارکر
 برگردان مهرداد امامی  

 

نه تقسیم، « حکومت آزاد»ی طرفیم. وضعیت یک در اینجا با حماقت حقوقی دیرین»

 .تواند چندان ساده باشد بلکه یگانگی در قدرت است. دم و دستگاه حکومت نمی

 (0) کارل مارکس« سازد. بازان است که آن را پیچیده و رازآمیز می همواره مهارت دغل

کرده اکنون چند سال است که اقبالی جدید به مباحث مارکسیستی در باب دولت رو 

اند: رالف میلیباند و نیکوس  است. دو نام، پیشاپیش همگان، درگیر این مبحث بوده

 (2)پوالنزاس.

ترین  نقدهای بسیاری از آثار هر دو نفر ایشان انجام شده است. در میان تیزبین

منتقدان نیز این نکته به تفکیک برای آثار هر یک از آن دو به میان آمده که آثارشان 

                                                 
16

ی  ؟ نقد نظریه’جدید‘رفرمیسم »تحت عنوان  (1979ی چهارم انترناسیونال سوسیالیسم )بهار  این مقاله نخست در شماره 

های قدیمی به شرایط  شونده بسیاری از ایده داری رادیکال سیاسی نیکوس پوالنزاس منتشر شد. امروز، در بستر جنبش ضدّسرمایه

دهند و بسیاری از انتقاداتی که  ار دیگر در مباحث مربوط به راهبردهای جنبش، به پوالنزاس ارجاع میگردند. یک ب جدید باز می

 .شان کرد، همچنان مربوط هستند کالین بارکر مطرح
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یر رفرمیستی هستند. هم میلیباند و هم پوالنزاس آثاری به وجود آوردند پذیرای تفاس

ی استدالل هر کدام از  ها بیاموزند، اما نحوه توانند از آن های انقالبی می که سوسیالیست

ها نتیجه نگرفت. این  توان از آن های رفرمیستی را نمی آن دو به شکلی بوده که آموزه

ها برای منحرف ساختن و از ریخت انداختن هر آنچه  امکان به سبب آمادگی رفرمیست

ای شناخته شده است(. در  شوند، حاصل نشد )هر چند این پدیده با آن مواجه می

ی  های خود از دولت و جامعه ای که میلیباند و پوالنزاس روایت عوض، نحوه

 .نفسه از این منظر، مبهم و چندپهلو بود داری را شکل دادند، فی سرمایه

توانیم متوجه شویم که قلب یا مرکز مشکل در کجا خوابیده.  به نحوی الگووار میما 

های خود به نیو لفت ریویو، بیان داشت که مشکل اصلی با  پوالنزاس در یکی از افزوده

برای اوست. در واقع، پوالنزاس تقریباً در « پروبلماتیک نظری»میلیباند فقدان هر گونه 

داری اثر میلیباند نشان داد که او از یک  ی سرمایه هاشتباه بود: دولت در جامع

، برخوردار بود. با این حال، «ی جامعه نظریه»مشخص، یعنی یک « پروبلماتیک نظری»

ی مارکس بود. بیش از هر چیز، پوالنزاس  ی جامعه کامالً متفاوت از نظریه آن نظریه

ه بنیادی میلیباند را تکرار موفق نشد که این نکته را دریابد، زیرا او نیز همان اشتبا

 .هرچند در سطوحی متفاوت -کرد

اشتباه در کجا بود؟ در ریشه، این اشتباه حاکی از ناتوانی در فهم کشف نظری و عظیم 

مارکس، مشخصاً در مقایسه با اقتصاددانان سیاسی کالسیک بود که او بخش اعظمی از 

در این عرصه، بیش از هر چیز عمر نظری خود را وقف نقد آنان کرد. دستاورد مارکس 

ارزش، سرمایه، مالکیت،  -اش جهت فراروی از مقوالت اقتصاد سیاسی در توانایی

بود و نیز نشان دادن اینکه نُمود تاریخی این مقوالت به  -بها، دولت، طبقه و غیره اجاره

تنها در « تولید»مناسبات اجتماعی شکل داد. مارکس به طور مشخص ثابت کرد که 

ی فرآیندی اجتماعی تلقی  شود که آن را به مثابه ی به نحو مقتضی فهمیده میحالت
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کنند. تولید  آفرینند و بازآفرینی می-ها جهان خود را می کنیم که از خاللش، انسان

ها و طبیعت باشد، اساساً  میان انسان« فنی»ای  همچنین بیش از آنکه صرفاً رابطه

ی  آمیز جنسی سده به زبان تبعیض -«مردان»فعالیتی اجتماعی بود که در طول آن، 

 .ساختند ی خود را می تاریخ و جامعه -نوزدهم

کردیم. از این رو،  برای فهم تولید، الزم بود که اَشکال اجتماعی گوناگونش را درک می

در ابتدای سرمایه، مارکس کاال را به عنوان نُمود یک فرآیند تولید دوگانه تحلیل 

ها از آن  زمان، هم یک ارزش مصرفی است، چیزی که انسانکند: کاال در یک  می

ی اجتماعی در  کنند، و هم یک ارزش است، نُمود نوع مشخصی از رابطه استفاده می

کنیم،  میان تولیدکنندگان. در جهت تولید کاالها، ما نه تنها چیزهایی مفید تولید می

نی بر مناسبات اجتماعی کنیم که مبت بلکه شکل متفاوتی از جامعه را نیز ایجاد می

 .شده است بیگانه

های اقتصاد سیاسی باید برای افشای این فرآیند  به همین نحو، تمام دیگر زبان

داری  های سرمایه ی اجتماعی و پویا بازسازی شوند. کارگران در کارخانه خالقانه

 سازند: اما در همین عمل ساختن ماشین، فوالد، مواد شیمیایی، مسواک و غیره می

توانند ارزش اضافی ایجاد کنند. فعالیت کاری کارگران شکلی به خود  ها می چیزها، آن

نمایند و ابزارهایی را به وجود  گیرد که در آن، کارفرمایان خود را بازتولید می می

بخشند. کلیت  شان، استثمار و سلطه بر خودشان را تداوم می-آورند که به واسطه می

را باید به عنوان عناصر  -واده، دولت، علم، آموزش و غیرهمناسبات خان -نظم اجتماعی

های متقابل  ای تلقی کرد که افراد فعال حقیقی در ارتباط مکرراً تولید و بازتولیدشده

ها را ایجاد نمودند. کلیت نظم اجتماعی این نیست که بخشی از  شان آن اجتماعی

ند در حالی که دیگری زیست و غیره بزن جامعه دست به ایجاد خود جامعه، محیط
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یافته است. تمام تاریخ بشریت روایت فعالیت افرادی  صرفاً بخشی منفعل و سازمان

 .سازند است که آن را می

بدین ترتیب، به زعم مارکس، سیاست سوسیالیستی انقالبی بر مبنای فهم تاریخ بنا 

ی  جامعهای که در آن تمام جمعیت،  امکان جامعه -شود. خود امکان سوسیالیسم می

 -سازند ای به لحاظ دموکراتیک متعیّن می دلخواه خود را آگاهانه و در تطابق با برنامه

داری و سایر جوامع طبقاتی: به خاطر آنچه مردان  متکی است به تحلیل جوامع سرمایه

توانند همراه با نیازها و ادراکات  ها می اند، آن و زنان ساخته و بازسازی کرده

داً دست به بازآفرینی بزنند. انقالب سوسیالیستی هر چقدر هم که شان مجد خودیافته

کلی جدید، یعنی فعالیت خود به خودی  گسستی رادیکال از گذشته باشد، یک اصل به

کند. بدون آن فعالیت خود به خودی، کلیت تاریخ  ها را به تاریخ عرضه نمی انسان

 .توان فهم کرد گذشته را نمی

نمای سیاست انقالبی اویند. نقد  مارکس، همگی خصلت« تر فلسفی»بنابراین، آثار 

نمای نقادی او از اقتصاد سیاسی و  مارکس از هگل، و ماتریالیسم مکانیکی تماماً سرشت

 .هستند« های گوناگونِ از باال سوسیالیسم»

گیرند تا  در این دیدگاه، این شکل مشخصی است که مناسبات اجتماعی به خود می

ی  متفاوت را تعریف نمایند. در جوامع طبقاتی، همانند جامعه« های تولید شیوه»

ی پویان میان طبقات به خود  داری، کلید فهم جامعه، شکلی است که مبارزه سرمایه

های کنش و مناسبات اجتماعی در میان اکثریت  گیرد. به طور مشخص، شیوه می

تواند از  نحو می شود، و به چه شده برای فهم اینکه چگونه جامعه حفظ می سرکوب

 .خالل کنش انقالبی سرنگون شود، اهمیتی حیاتی دارند

های میلیباند و پوالنزاس یکسان نیستند، واضح و مبرهن  اینک، در حالی که تحلیل

ی طبقاتی، و به  است که در آثار هیچ یک از این دو نویسنده، این فهم بنیادی از مبارزه
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ی  ستثمارشونده وجود ندارد تا به مثابهطور مشخص، درک اَشکال فعالیت طبقات ا

های   ای زیاد میان تحلیل کننده عرضه شوند. از این رو، فاصله عنصری مرکزی و تعریف

 .های مارکس وجود دارد این دو و تحلیل

ی  ای درباره داری مبتنی بر نظریه ی سرمایه در مورد میلیباند، کتاب دولت در جامعه

اشاره  (4)ترین منتقدانش، ایزاک بالبوس یکی از تیزبینگونه که  همان -جامعه است که

آمیزد. به بیان دیگر،  را در هم می« قشربندی»ی  و نظریه« نخبگان»ی  کرده، نظریه

ی طبقاتی  ی طبقاتی، بلکه پیرامون سلطه کل این پژوهش نه پیرامون موضوع مبارزه

ت که فعالیت دارد. در ی حاکم اس سامان یافته است. در پژوهش میلیباند، تنها طبقه

ی طبقات نیست یا بسیار  کند، خبری از مبارزه نهادهای گوناگونی که وی تحلیل می

انتشار یافت، شایان توجه  0969کم است. )برای مثال، با فرض اینکه کتاب میلیباند در 

ها، هیچ خبری از شورش دانشجویی  است که در روایت او از آموزش در مدارس و کالج

بُعدی است. هنگامی که  از این رو، پژوهش او در تأکیداتش بسیار تک نیست...(

ها در  کند، از نقش آن های وجودی طبقات حاکم بحث می میلیباند در مورد بنیان

گوید. بدین ترتیب،  ی توزیع سخن می شان در عرصه زند بلکه از منافع تولید حرفی نمی

ها تعریف  عالنه(شان بر ثروت)منف  ی نخست بر حسب تملک طبقات حاکم در وهله

ی کارگر به همین  دار. طبقه شوند تا بر مبنای نقش )فعاالنه(شان به عنوان سرمایه می

ترین  کند اما کم ترین کارها را می سخت»شود که  ای تعریف می ی طبقه نحو، به مثابه

به جامعه اش  دهی ای که مبارزات و اَشکال سازمان-ی طبقه ، نه به منزله«درآمد را دارد

ی  ی مبارزِ فعال و آفرینشگر در بدنه ی کارگر به عنوان یک طبقه دهند. طبقه شکل می

برد.  شود: تحلیل او در اینجا از فقدان این درک رنج می تحلیل میلیباند نمودار نمی

ای  ی آخر کتاب به شکل نااندیشیده بنابراین، هنگامی که به طور ناگهانی در صفحه

داری را ساقط خواهد کرد، چنین  یروی قهر سرانجام روزی سرمایهشود که ن گفته می
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بندی یک بحث مشخص. در مورد -ای تزئینی باشد تا جمع نماید که این ایده افزوده می

دهد  دولت، میلیباند فضای اندکی برای بحث از ابزارهای نهادی مختلف اختصاص می

شود. در  کارگر به قدرت میی  یابی طبقه شان دولت کنونی، مانع دست که به وسیله

شناسی اُرتدکس  های جامعه ی روش عوض، او بر خصلت طبقاتی اثر خود به واسطه

ی  طبقه»های  ورزد: نه با بررسی اَشکال آن، بلکه با بررسی خاستگاه تأکید می

های  هایی شبیه به نگرش ها از نگرش اش، برخورداری آن اعضای فوقانی« اجتماعی

اشاره کرده، میلیباند این  (5) طور که جان لی از این رو، همان ثروتمندان و غیره.

ی کارگر به نفع این طبقه و برای  گذارد که آیا احزاب طبقه سرانجام می-مسئله را بی

برداری قرار  دولت را تصرف کنند و مورد بهره« دستگاه»تواند  داری، می نابودی سرمایه

، «فریبکاری دموکراتیک»ت بوروکراتیک، خصل -دهند یا خیر. میلیباند اَشکال دولت

 .گذارد را بدون توضیح و نقد ناشده باقی می -ی آن ملت و غیره-شکل دولت

 «آلتوسری»اثر پوالنزاس، از دیگر سو، مبتنی بر نظامی از اندیشه است که مکتب 

 (6)تکاملش بخشید، نظامی که پیشاپیش موضوع بسیاری از انتقادهای مهم بوده است.

لتوسری به یک معنا، بازنماگر واکنشی بود در برابر تفسیری از مارکسیسم که نظام آ

نگرشی مبنی بر اینکه فرآیند تاریخی محصول  -داد نامش می« اقتصادگرایی»آلتوسر 

است، یعنی شکلی از جبرگرایی. این خصلت « نیروهای تولید»تغییرات در 

است که با  (نامید «دوم ونالانترناسی مارکسیسم»  )یا آنچه کولتی« اقتصادگرایی»

کند نه به عنوان یک فرآیند -تولید به عنوان یک فرآیند اجتماعی فنی برخورد می

دارد )بنگرید به  گونه که سایمون کالرک بیان می زمان اجتماعی. با این وجود، همان هم

لزوماً به معنای « اقتصادگرایی»(، تالش برای اجتناب از دام 3ی  یادداشت شماره

های ممکنِ دیگری نیز وجود دارند. در واقع،  تادن به دام مارکسیسم نیست. داماف

ای که در آن، حتی آثار خود مارکس نیز  افتد، چاله ی دیگری می آلتوسر به دام چاله
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ی بازنویسی و بازخوانی گردند، اگر قرار است که از  خوش فرآیند عمده باید دست

 .شمارشان مبری شوند های بی نقصان

ای را پیش نهاد مبنی بر اینکه جوامع به عنوان  ، ایده«اقتصادگرایی»توسر در عوض آل

تلقی  -امر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک -وابسته هم ای از سطوح به های پیچیده نظام

در »ها به طور متقابل در یکدیگر نفوذ دارند اما امر اقتصادی  ی آن شوند که همه

که آلتوسر به خوانندگانش « ی آخری وهله»ط است، شان مسل بر همه« ی آخر وهله

اند که  اطمینان داد که هرگز از راه نخواهد رسید. شمار زیادی از منتقدان اشاره کرده

شناس  ه شدت موازی با نظامی است که تالکوت پارسونز، جامعهبنظام آلتوسر 

یقیناً این یک «. کارکردگرایی ساختاری»کار آمریکایی، بسط داد، یعنی نوعی  محافظه

طور که این امر در مورد پارسونز نیز صحت دارد، نظامی که در آن،  نظام است، همان

فرآیندی فاقد »تعیین اصول دگرگونی تاریخی کار دشواری است. تاریخ به عنوان 

ی  ها، به منزله های تولید که با هر یک از آن ای از شیوه متشکل است از مجموعه« سوژه

ی تولیدی، تاریخ را تهدید  شود. هیچ چیز در هیچ شیوه-برخورد می« جاودانی»امری 

« گری تاریخی»یا « اقتصادگرایی»کند: باور به این امر به معنای افتادن به دام  نمی

« علم»گراست: آلتوسر تمایزی میان  است. نظام آلتوسری از اساس در تأکیداتش نخبه

مام اَشکال جامعه مستلزم شود که بر مبنای آن، ت قائل می« ایدئولوژی»و 

اند، به طوری که سوسیالیسم نیز باید نظامی باشد که نهایتاً باید برای همه  ایدئولوژی

 .خود، نفوذناپذیر باشد« دانشمند»به جز معدود اعضای 

پوالنزاس این نظام را به دست گرفت. روایت اصلی او از دولت بر حسب کارکردگرایی 

است. دولت هم به عنوان سازوبرگ « انسجام اجتماعیشمول  عامل جهان»بود: دولت 

دارد.  ی دستگاهی ایدئولوژیک کل نظام را یکپارچه نگاه می گر و هم به منزله سرکوب

بخش کل نظام است، بلکه در واقع به مناسبات تولید شکل و  دولت نه تنها انسجام
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ی  ی شکل جامعهنما افتاده و مناسبات رقابت که خصلت دهد و به افراد تک وجود می

از »بخشد. به هیچ وجه مسئله این نیست که دولت  داری است، ساختار می سرمایه

است: « آورد یا نمود آن داری سر بر می ی سرمایه ی اجتماعی تولید و مبادله رابطه

ی این مناسبات است. پوالنزاس در جهت کسب نظام آلتوسری چیزی  دولت برسازنده

ی آلتوسر عمدتاً امری تزیینی است: طبقات. اما طبقات  دیشهبه آن اضافه کرد که در ان

یابند نه  شکل می« حقوقی/ قضایی-خودآیینی نسبی سطح سیاسی»پوالنزاس در 

تولید  -پیوندد فرآیند تولید به وقوع می «سطح اقتصادی»درون مناسبات تولید. در 

ند از ترکیب کارگران، ا ی تولید که متشکل شده کاالها بر مبنای مناسبات فنّی پنداشته

کجا از تحلیل پوالنزاس روایتی از  ابزارآالت و اشیای تولیدی و غیرکارگران. در هیچ

ای از مناسبات اجتماعی تلقی شده  یابیم که به عنوان مجموعه ی طبقاتی نمی مبارزه

داری شکل دهند. مناسبات اجتماعی  ی سرمایه ها به جامعه باشند که افراد از خالل آن

حقوقی/قضایی برساخته -ی سیاسی حوزه« خودآیینی نسبی»لحاظ سیاسی در به 

 .شوند می

هایشان تا قابلیت  های قابل توجه میان میلیباند و پوالنزاس )که تفاوت به رغم تفاوت

ها مشترک بود. هر دو از مناسبات فنّی  ی آغاز آن یابد(، نقطه-ها گسترش می درک آن

اجتماعی توزیع،  (ها مناسبات )طبقاتی که در آن ی تولید آغازیدند شده پنداشته

ها در جهت تبیین دگرگونی در  شدند. در نتیجه، هر دوی آن مالکیت و تملک ایجاد می

ها از ارتباط  های تحلیلی خود با مشکل مواجه بودند. از این رو، هر دوی آن چهارچوب

و یک کتاب کامل دادن بحث خود در مورد فاشیسم )بخشی مختصر در کتاب میلیباند 

داری جهانی ناکام ماندند؛ هیچ کدام از آن  اثر پوالنزاس( به بحران جنگ درونی سرمایه

ی طبقاتی تحت لوای هیتلر یا موسولینی را مورد بررسی قرار ندادند.  دو اَشکال مبارزه

های مشابهی از ایدئولوژی و  هر دو، با وجود مباحث شایان توجه میان خود، تحلیل
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هایی  ی ایده ها به مثابه ارائه دادند، امری که هر دو نفر آن« های ایدئولوژیک گسازوبر»

هایی که در فرآیند  دروناً منسجم و نامتناقض معرفی کردند و یقیناً نه به عنوان ایده

 .شوند ی میان طبقات ساخته و بازسازی می مبارزه

قابل توجهی « نقصان»د گیری از واژگان آلتوسری، هم پوالنزاس و هم میلیبان با وام

دهند که ریشه در مناسبات تولید  ی طبقاتی ارائه نمی دارند. هیچ یک روایتی از مبارزه

زدا از مناسبات  بخش و سازمان ی اصلی سازمان داری به عنوان زنجیره اجتماعی سرمایه

ی  زهها مبار داری دارد. بنابراین در تحلیل هیچ کدام از آن ی سرمایه اجتماعی در جامعه

در این معنای حیاتی، چهارچوب تحلیلی هر  .کند واقعی کارگران نقش بارزی ایفا نمی

 .است  دو نویسنده همواره برای تفسیر سیاسی رفرمیستی گشوده بوده

شد.  با این وجود، تا همین اواخر از قضاوت نهایی در مورد هر دو نویسنده خودداری می

اند و  ی تقریباً به طور مستقیم سقوط کردهها اکنون به لحاظ سیاس اما هر دوی آن

اند. میلیباند کتاب اخیر  های سیاسی صریحاً رفرمیستی انتشار داده هایی با برنامه کتاب

برد. درسی  خود مارکسیسم و سیاست را با تأمالتی در باب رسوایی شیلی به پایان می

ای مشابه  ید تجربهگیرد، در اساس این است که با که او از سرنگونی رژیم آلنده می

ها حضور  ی بعدی باید گروهی از سوسیالیست تکرار شود؛ تنها با این تفاوت که مرتبه

داشته باشند که به دولت رفرمیستی ضرورت تعمیق فرآیند دگرگونی اجتماعی در 

دفاع از خود را گوشزد کنند. بنابراین انقالبی اجتماعی بدون طوفان و تنش یک انقالب 

 (8) آید. نمی واقعی به دست

اکنون نیکوس پوالنزاس کتاب دولت، قدرت، سوسیالیسم را منتشر کرده که عنوان آن 

اش  در تمام وجوه اساسی« میلیباند-ی معروف پوالنزاس-مباحثه»دارد که  بیان می

ها با یکدیگر موافقت سیاسی مبنایی دارند. هر دو  پایان یافته است. زیرا هر دوی آن

تا جایی که این  -دانند کنونی می« یورو کمونیستی»در گرایش « یگرایان چپ»خود را 
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اصطالحی معنادار است. هر دو آشکارا مخالفت خود را با مارکسیسم که همراه با 

ی کارگر صورت  ی کارگر باید توسط خود طبقه رهایی طبقه»کند که  مارکس بیان می

 .اند اعالم کرده« پذیرد

 

 های پیشنهادی پوالنزاس طرح
گوید که گذار به سوسیالیسم باید در دو سطح پیش رود. از یک سو، نظام  النزاس میپو

ناپذیر  ها باشد و هم به عنوان بخش جدایی ی چپ پارلمانی هم باید مورد استفاده

سیاست سوسیالیستی حفظ شود. از دیگر سو، و به صورت موازی، شوراهای کارگری 

ه بر مبنای اصل دموکراسی مستقیم باید سامان یافت« خودمدیریتی»های  یا مجموعه

راهی دموکراتیک به سوی سوسیالیسم است، »گسترش یابند. مسئله بر سر یافتن 

 :شود ، که چنین عنوان می«یعنی سوسیالیسمی دموکراتیک

چگونه ممکن است به نحوی رادیکال دولت را دگرگون کرد به شکلی که بسط و »

موکراسی نمایندگی )که جزء دستاوردهای های سیاسی و نهادهای د تعمیق آزادی

های مردم بودند( با گسترش اَشکال دموکراسی مستقیم و رشد سریع  توده

 (01) های خودمدیریتی در هم آمیزند؟ مجموعه

در هم آمیختن یک دموکراسی نمایندگی تغییریافته با »ی  مسئله« ی بنیادی مسئله»

سوسیالیسم دموکراتیک  (00)است.« دموکراسی مستقیم همراه با مشارکت مردم عادی

در سطح ملی، دولت مرکزی باید بر مبنایی پارلمانی  (02)تنها نوع ممکن است.

کند که این دولت  اش با هانری وبر تصریح می سازمان یابد. پوالنزاس در مصاحبه

 را آن  مرکزی شامل دولتی است که حق رأی عمومی در انتخابات همراه با رأی مخفی

 خواندنافر حق فاقد و مجلس نمایندگان برای «اجباری حکمی» بدون ردهک انتخاب

 باید ملی، نظام این بر عالوه. (04)بورژوایی احزاب حقوق مدافع و (03)نمایندگان
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 یعنی باشند؛ داشته وجود «مستقیم دموکراسی» اصول بر مبتنی محلی های مجموعه

ن و غیره. دموکراسی نمایندگی دن نمایندگان و تفویض اختیار به آنافراخوان حق با

ها و غیره: این دو شکل  ی شوراهای کارگری مبتنی بر کارخانه  ملی و پارلمانی به عالوه

کند که  اند، به نحوی که پوالنزاس اعتراف می بندی شده زیستند و به یکدیگر مفصل هم

همچنان  ها را مشخص کند: پاسخ به چنین سواالتی تواند در این مرحله دقیقاً آن نمی

نه حتی به عنوان الگویی که به لحاظ نظری در برخی متون مقدس یا  -حاصل نشده

 .غیره تضمین شدند

ی  پوشی کامل از ایده کند، این ایده شامل چشم گونه که پوالنزاس تبیین می همان

شود که مارکس در  نابودی دولت موجود و جایگزین کردن آن با نوعی از دولت می

 :قام آن تجلیل کردکمون پاریس از م

ی دستگاه دولت در مسیر دموکراتیک به سمت  جانبه دگرگونی همه«عبارت  ...»

دارد که دیگر جایی برای آنچه در گذشته نابودی یا تخریب آن  بیان می« سوسیالیسم

ی  گرفت، وجود ندارد. با این حال، واقعیت مسلّم این است که واژه دستگاه نام می

گرفت، در نهایت منجر به  ز برای اهدافی شاخص به کارش مینابودی، که مارکس نی

ی تاریخی مشخص شد: یعنی، از ریشه کندن هر نوع دموکراسی  انتخاب یک پدیده

کامالً به نفع دموکراسی مستقیم همراه با مردم « رسمیِ»های  نمایندگی یا آزادی

رد... صحبت از گیری ک های حقیقی. الزم است که موضع اصطالح آن آزادی-عادی و به

تواند چیزی بیش از یک ترفند زبانی صرف باشد.  نابودی یا ویرانی سازوبرگ دولت نمی

شود، تداوم و پیوستگی راستین  های مختلف حفظ می چیزی که در تمام دگرگونی

نه به عنوان بقایایی شوم که باید تا جایی که  -نهادهای دموکراسی نمایندگی است

ی شرایط ضروری سوسیالیسم  امحه شود، بلکه به منزلهها مس ضرورت دارد با آن

 (06)دموکراتیک.
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در کار پوالنزاس نیست: مارکس که « دیکتاتوری پرولتاریا»همچنین هیچ صحبتی از 

ای در باب استراتژی کاربردی بهره  این اصطالح را به کار برد، از آن به عنوان انگاره

کند. این  لوی راهنما ایفای نقش میی یک تاب گرفت که در بهترین حالت به منزله

اصطالح به ماهیت طبقاتی دولت و لزوم دگرگونی آن در گذار به سوسیالیسم و فرآیند 

 (07) رها شدن از شرّ دولت اشاره دارد.

 

ی پوالنزاس را مبهم  فقط برنامه« دیکتاتوری پرولتاریا»ی مداوم از اصطالح  استفاده

مبنی بر  [حزب کمونیست فرانسه] PCF کند: از این رو وی حامی تصمیم می

 .ست«دیکتاتوری پرولتاریا»ی  پوشی از ایده چشم

ی  است که خواهان حفظ ایده PCF بدین ترتیب، پوالنزاس منتقد کسانی در

وی  (.ین بالیبار ی حزب هستند )کسانی چون اتی در برنامه« دیکتاتوری پرولتاریا»

از نوع « ای اندیشانه های جزم ابتذال»یان کند که چنین افرادی تمایل به ب عنوان می

ی سیاسی نوعی از  هر دولتی یک دولت طبقاتی است؛ تمام سلطه»... پیش رو دارند: 

 (08) «داری دولتی متعلق به بورژوازی است. دیکتاتوری طبقاتی است؛ دولت سرمایه

گاهی اوقات بدون « اندیشانه های جزم ابتذال»شک صحیح است که این  بی

اند. اما  ها به زبان رانده شده اندیشی، با نقادی، و عاری از عمیق شدن در معنای آن ژرف

اندازد؟ )بیش از هر چیز، بخش بهتری از کتاب  ها را از اعتبار می آیا این موضوع آن

ها شده است.( پوالنزاس بحث خود در مورد این  پوالنزاس وقف توضیح صحت آن

ی  نین تحلیلی ناتوان از پیشبرد تحقیقات ولو به اندازهچ»را با بیان اینکه « ها ابتذال»

تواند به فهم ما از  گوید که این نمی دهد و می یک سرسوزن است، ادامه می

های  های انضمامی کمکی کند، زیرا توانایی تبیین اَشکال گوناگون و دگرگونی موقعیت»
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سازی  این نوع از ساده دارد که او بیان می (09) «داری را ندارد. تاریخی دولت سرمایه

 .منجر به فجایع استالینیسم در برابر فاشیسم شد

ارجاع  «فاجعه در برابر فاشیسم»باید اشاره کرد که پوالنزاس تنها به یک نوع از 

انگیز حزب  های رقت که حامی تاکتیک« فاشیسم اجتماعی»دهد: یعنی تحلیل  می

را « فاشیسم اجتماعی»ی  آموزه کمونیست آلمان در مواجهه با هیتلر بود. اما آیا

های  که در باال ذکرشان رفت، نسبت داد؟ نه، بدون میانجی« هایی ابتذال»توان به  می

توان چنین کاری کرد. یکی اینکه تروتسکی هرگز به صحت این  سیاسی نمی

شک نکرد، با این حال تحلیلش از برآمدن هیتلر و « اندیشانه های جزم ابتذال»

ها همچنان باید بهبود  ای متحد به منظور شکست نازی ای جبههپیشنهادهایش بر

اندیشانه بود که کمینترن  های جزم به فراموشی سپردن این ابتذال»یابند، عالوه بر این، 

 به تا واداشت( کند می سکوت آن مورد در پوالنزاس که)  ی مردمی را در دوران جبهه

در اسپانیا پیش بگیرد که ژنرال فرانکو  نسه بیفتد و راهبردی رافرا در بالن دولت پای

ی آن دستاوردهای زیادی کسب کند. پوالنزاس با این حال به دشواری  بتواند به واسطه

ی مردمی را مورد انتقاد قرار دهد: پیشنهادهای او در جهت از سرگیری  تواند جبهه می

 .ی همان تجربه است دوباره

شدند، فاجعه به بار  والنزاس دنبال میقصدم این است که بگویم اگر پیشنهادهای پ

هایی  ی کارگر را درگیر تکرار کل مجموعه شکست آوردند. پیشنهادهای او طبقه می

ی او  محورانه های برنامه کرد که پیشاپیش در قرن بیستم تجربه شده بودند. گفته می

ان آوری پوالنزاس به دلیل هم اند. استدالل حاکی از عدول صریح وی از مارکسیسم

 .ها بسیار ضعیف است گفته
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 سازد؟ آیا قدرت کارگران، استالینیسم را ضروری می
 -کند که تلقی کالسیک مارکسیستی از انقالب سوسیالیستی پوالنزاس عنوان می

درنگ  بی -نابودی دستگاه موجود دولت و جایگزینی آن با دموکراسی مستقیم کارگران

شود. تمامی دهشت استالینیسم، که  یسم مییا همان استالین« محوری دولت»منجر به 

اند، ریشه در شکلی داشت که  احزاب کمونیستی هم اکنون نسبت به آن حساس شده

ها و سایر  انقالب روسیه به وقوع پیوست. البته این موضوعی است که نقل دهان لیبرال

زامبورگ را انگیز رزا لوک هاست، بنابراین پوالنزاس اقتدار ظاهراً شگفت ضدّ سوسیالیست

ای نوشت که  ، رزا، سوسیالیست انقالبی پرشور آلمانی، جزوه0908خواند. در  فرا می

ها را در میان سایر چیزها به خاطر انحالل مجلس موسسان نقد  شدیداً بلشویک

 .کرد می

های انضمامی در باب  با این وجود، پوالنزاس حرف زیادی برای گفتن در جهت داده

دارد. و با مسائل چندانی مستقیماً مواجهه ندارد. آیا نقد ی مورد بحث ن مسئله

ترین نامزدهای  ها، که فعال ها درست بود؟ چرا بلشویک لوکزامبورگ از بلشویک

 مجلسس موسسان بودند، آن را با زور منحل کردند؟ آیا کارشان اشتباه بود؟

از اشاره به  های لوکزامبورگ، پوالنزاس ناتوان ی نخست یعنی نقادی در باب مسئله

، (21)ی برخی از مورخان ی مرتبط است. نخست اینکه بنا به گفته چندین نکته

ها را پس گرفت. البته باید اشاره  لوکزامبورگ بعدها نقد مشخص خود از بلشویک

در  .داشت که در سال انقالب روسیه، رزا دقیقاً با همین مسئله در آلمان مواجه شد

کائوتسکی دقیقاً همان نوع  (USPD) مستقلزب سوسیال دموکرات ح  آلمان

هاست: پیش به سوی یک مجلس  پیشنهاداتی را مطرح کرد که پوالنزاس هوادار آن

ی شوراها. رزا لوکزامبورگ یقیناً در مخالفتش با این ایده عزمی راسخ  ملی به عالوه

ندارد.  دهد که البته جای تعجب داشت. پوالنزاس ارجاعی به نظر رزا در این مورد نمی
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هر کس که مدافع مجلس ملی است، آگاهانه یا ناآگاهانه انقالب را به سطح تاریخی 

دهد: پوالنزاس عامل پنهان بورژوازی یا عامل ناآگاه خرده  انقالب بورژوایی تنزل می

 (20)بورژوازی است.

 :خوانیم مجدداً از لوکزامبورگ چنین می

های انقالب از وظایفش  کند. روش می های آن پیروی مسیر انقالب به وضوح از غایت»

های کارگر و شوراهای سربازان و  کنند. تمام قدرت در دستان توده روی می دنباله

نما  ی قطب گشاست... هر کنش و قدمی باید همانند نقطه-کارگران است. این اصلی ره

سوسیالیسم »مجلس ملی، بیش از آنکه ضمانت » (22)«در همین مسیر باشد.

 (23) «ی کارگر برخاست. باشد، سنگ بنای ضدّ انقالب بود که علیه طبقه« دموکراتیک

اش هرگز باور به حفظ نیروهای پارلمانی  بنابراین، لوکزامبورگ در کردار شخصی

( را از دست داد؟ صرف نظر از 0907نداشت. آیا او به ناگهان تعهدش به دموکراسی )

و به دموکراسی و باورش نسبت به این این: موضع رزا مستقیماً ناشی از تعهد عمیق ا

ی کارگر و قدرت مستقیم قرار بگیرد. اگر قرار  چیز نباید میان طبقه امر بود که هیچ

را انجام دهیم، به نظر پوالنزاس لوکزامبورگ « مراجع»باشد بازی نقل قول آوردن از 

س ها تصمیم به انحالل مجل آوری. چرا بلشویک قول مورد ظعیفی است برای نقل

مطمئناً برای تشکیل مجلس موسسان مبارزه  0907ها در خالل  موسسان گرفتند؟ آن

تواند  کردند. در واقع، استداللشان این بود که تنها یک نظام قدرتمند شورایی می

رسد که پیش از انقالب اکتبر نزاعی  مجلس موسسان را تضمین کند. البته به نظر نمی

ه باشد. این به خودی خود امر چندان میان شورها و مجلس به وقوع پیوست

ی  دهی مجدد به نظریه ها درگیر فرآیند شکل انگیزی نیست: بلشویک شگفت

ها وارد انقالبی شدند که باور داشتند  ها، آن مارکسیستی در عمل بودند. فارغ از این
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انقالبی بورژوایی خواهد بود: پیش از ماه فوریه، تنها تروتسکی، غیربلشویک منزوی، 

 .اندیشید ی انقالب مداوم خود، به نحو دیگری می ود که با نظریهب

قیام اکتبر تماماً این تصویر را دگرگون کرد. لنین جزء نخستین کسانی بود که این را 

سال  18فهمید، و خواستار تأخیر در انتخابات مجلس موسسان و افزایش سن رأی به 

خود همراه سازد و انتخابات برگزار  شد. طبق معمول، لنین نتوانست اکثریت را با طرح

ها شد،  صاحب اکثریت رأی (SR) شد. به طور کلی، حزب انقالبیون سوسیالیست

ی رأی دهندگان از مراکز  ها مستقیماً متناسب با فاصله ی قوت رأی آن هرچند نقطه

انقالب بود. پیروزی این حزب در بهترین حالت به طرز مشکوکی دموکراتیک بود: در 

انقالب، حزب انقالبیون سوسیالیست دچار انشعاب شد به طوری که گرایش چپ زمان 

های  این حزب طرفدار انقالب و گرایش راست مخالف آن بود، با این حال فهرست

دهندگان  ارائه داد. بدین ترتیب، مشخص نبود که رأی« متحد»انتخاباتی را حزب 

 .حقیقتاً به چه چیزی رأی دادند

ها خواستار تصویب تسخیر شورایی قدرت، حکم  ، بلشویکدر روز گشایش مجلس

ها ، حکم خروج سریع روسیه از جنگ جهانی اول ،  نابودی مالکیت خصوصی بر زمین

رأی  036رأی مخالف در برابر  237کنترل کارگران بر تولید و غیره شدند. مجلس با 

مجلس  موافق طرح پیشنهادی را رد کرد و در همان روز مجلس از هم پاشید.

یی دامن زد  موسسان تبدیل به مرکز اصلی برای ضدّ انقالب شد، زیرا به جنگ داخلی

که ظرف چند ماه شروع شد. انحالل مجلس موسسان هرگز جنایتی علیه انقالب 

با دو مرکز سیاسی ملی رقیب « قدرت دوگانه»این اقدام از ظهور مجدد وضعیت  :نبوده

 .لی داشتند، جلوگیری نمودهای متقاب که هر کدام اهداف و روش

طور که پوالنزاس  گفتن اینکه همین رویداد بود که منجر به استالینیسم گشت، )همان

کند مبنی بر اینکه پیشاپیش  ی چه باید کرد لنین را تکرار می اراجیف قدیمی درباره
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ترین قضاوت تاریخی و مشتی فرمالیسم محض  حکایت از استالینیسم دارد(، تخیلی

اژدی انحطاط انقالب روسیه بیش از هر چیز ناشی از فقدان توانایی طبقه است. تر

های وحشتناک  کارگر برای حکمرانی مستقیم، تحت تأثیر انزوای انقالب و مشقت

ی  شوراها، قلب تپنده .زدایی ، قحطی، فروپاشی تولید و غیره بود جنگ داخلی، شهری

یه سر باز زدند. بگذارید تأکید کنیم سازی برای مشکالت کارگران روس انقالب، از چاره

های بوروکراتیک هر حزب یا رهبری ضدّ  که این کار را نخست نه از خالل دستکاری

 (26) دموکراتیکی، بلکه تحت فشار وحشتناک شرایط بود که انجام دادند.

 

 «دموکراسی نمایندگی»
یا « دگیدموکراسی نماین»خط دوم استدالل پوالنزاس تأکید او بر این است که 

های سیاسی است. بدین ترتیب، این خط  پارلمانتاریسم، ضامن اصلی حفاظت از آزادی

ی خود به نظر  استراتژیک دفاعی علیه اقتدارگرایی دولتی است. پوالنزاس در مصاحبه

 :دهد سوسیال دموکرات ایتالیایی، نوبرت بوبیو، ارجاع می

یی مثل تکثر  ها واهان حفظ آزادیاگر خ»گفت:  بوبیو یک نکته را روشن کرد. او می»

دانم این است که در سرتاسر تاریخ این  ی آنچه می بیان و غیره هستیم، آنگاه همه

یقیناً او حرف خود را به شکلی سوسیال « اند. ها همراه با شکلی از پارلمان بوده آزادی

شد و دموکرات بیان کرد. اما با این حال، شک دارم که جوهری از حقیقت در آن نبا

های سیاسی رسمی مستلزم حفظ اَشکال نهادی قدرت  همچنین حفظ آزادی

ها دگرگون خواهند شد: مسئله بر سر  دموکراسی نمایندگی نباشد. به وضوح آن آزادی

 (27)حفظ پارلمان بورژوایی و غیره نیست، آن گونه که اکنون وجود دارد.

فراتر از « موکراسی نمایندگید»پوالنزاس حرف چندانی به عنوان استدالل در راستای 

« ها دستاوردهای توده»های سیاسی  این گفته که هر دو شکل حکومت و سایر آزادی
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گیری کنیم که  سازی خرده توانیم در مورد این ساده بودند، در چنته ندارد. هرچند می

شوند، اما تاریخاً نیازی  داری صاحب حقوق مدنی و سیاسی می کارگران تحت سرمایه

ها ادامه  ها به دفاع از آن حقوق در برابر حمالت راست الفت نداریم. مارکسیستبه مخ

ها  دهند. از سوی دیگر، ما نیز در مورد گستره یا ماهیت این حقوق و آزادی می

کنیم. به طور مشخص ما باید خصلت محدود و بسیار مبهم  نمایی نمی بزرگ

شناسی کنیم. )به واقع، پوالنزاس موجود در دموکراسی نمایندگی را باز« دستاوردهای»

اش یعنی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و نیز در آخرین  در هر دو کتاب ابتدایی

دهد: وی انبوهی از مطالب را برای  ی زیادی نشان می ها نسبت به کل موضوع عالقه آن

دهد.( اجازه دهید  تقبیح حکومت پارلمانی به عنوان دموکراسی ساختگی ارائه می

نام « دموکراسی بورژوایی»های اصلی در باب آنچه به درستی  از محدودیت چندی

 .گرفته را به یاد آوریم

های کاپیتالیستی از حق رأی در انتخابات محلی و پارلمانی  کارگران در دموکراسی

بنابراین هر  (28)کنند. ها این حق را از خالل رأی مخفی اِعمال می برخوردارند. آن

ی یک فرد در  ستقل خود را از هر گروه یا اجتماعی به مثابهدهنده قدرت م رأی

و « شهروند»وار میان  ی ذره گیرد. این رابطه وارش با دولت به کار می ی ذره رابطه

بود و در  0841ی  داری از اوایل دهه دولت، موضوع اصلی نقد مارکس از دولت سرمایه

گیری انفرادی موضوع بحث  رأی (29)های پوالنزاس نیز ادامه یافته است. واقع در نوشته

گیری کامالً فردی است. انقالبیون همواره  ها نیست. این نوع رأی عمومی یا گردهمایی

های مخفی  گیری تر از رأی ای دموکراتیک های توده اند که گردهمایی استدالل کرده

یک  تری از استدالل سیاسی را، بیش از آنچه کارگیری انواع گسترده هستند، زیرا به

توان  ای می دارد. در یک گردهمایی توده ی مجزا بتواند اِعمال کند، روا می دهنده رأی

توان  ها را رد کرد. در این نوع گردهمایی، می مسائل را به بحث گذاشت و استدالل
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های پیشنهادی و بنابراین  برآوردها را از دل سطح عمومی حمایت از عملی شدن طرح

گیری  ودن آن کنش استنتاج کرد. چنین چیزی در رأیآمیز ب از احتمال موفقیت

 .پذیر نیست مخفی امکان

 «نمایندگان»دهندگان کنترل راستینی بر  نماتری، رأی دوم، و به نحو انگشت

دهندگان وجود  شان ندارند. هیچ حق فراخواندن تأثیرگذار و اختیاری برای رأی منتخب

ی  دهندگان نمایندگان را به مثابه رأیندارد تا بر نمایندگان اِعمال کنند و غیره. 

ها ندارند.  کنند و بدین نحو هیچ کنترلی بر آن دهندگانی منفرد انتخاب می رأی

ناشی از انتخاب شدن، از « مزایای»ی کاملی از  ی گستره ی منتخب به واسطه نماینده

شود. نماینده زمانی که انتخاب شد دیگر  دهندگان محافظت می کنترل توسط رأی

کار،  کند. در اواخر قرن هجدهم، ادموند برک محافظه کس را نمی مایندگی هیچن

دهندگان به او را بسیار خوب توصیف کرد زمانی که  ی میان نماینده و رأی رابطه

دهندگان بریستولی گفت که اگر به او رأی دهند و وارد پارلمان شود،  خطاب به رأی

ها  ند، بلکه نمایندگی ملت را در برابر آنک نمی« در برابر ملت»ها را  نمایندگی آن

ی  کند. اخیرتر، هارولد ویلسن ظاهراً همین ایده را با تعریف دموکراسی به مثابه می

با تأکید بر حکومت، بیان کرد. از این  -ی مردم حکومت مردم، برای مردم و به واسطه»

ر چند ثانیه، آن هم مندی از آزادی و قدرت سیاسی تنها د رو، در نظام پارلمانی، بهره

ای را میان  خواهد گزینه دهنده می پذیر است که از رأی بار، امکان هر چند سال یک

 انتخاب سواد، بی  فردی همانند برگه یک در زدن عالمت با -پارلمانی  نانمایندگان

 .کند

دهندگان  گذاری است که توسط رأی سوم، به هر ترتیب تنها پارلمان یا مجلس قانون

ی دستگاه  شود. ما هیچ کنترلی بر بخش باقیمانده ت و ناشناس انتخاب میقدر بی

-ی ابزارهای قانونی کنیم: اگر ما نفوذی در آنجا بیابیم، آن به واسطه دولت اِعمال نمی
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های متفاوتی از شورش گرفته تا  موجود در قانون اساسی نیست، بلکه به میانجی اهرم

خدمتکاران »یه، پلیس یا کسانی را که به شوخی ی قضای دهی است. ما ارتش، قوه رشوه

ها  کنیم. همچنین هیچ ابزار کنترل تأثیرگذاری بر آن اند، انتخاب نمی نام گرفته« مدنی

ها در بگیرد، در اغلب موارد سازوکارهای درونی  هایی علیه آن نداریم. اگر هم شکایت

ص مجلس یا پارلمان ی توجیهات خاص خود دارند. حتی برای شخ خود را برای ارائه

های دولتی اِعمال کند. بخش  نیز استثنایی است که کنترلی حقیقی بر بوروکراسی

ها حمایتش  ها و سایر باج تاآن دم و دستگاه عظیم که ما با مالی -غیرانتخابی دولت

ی انواع کاملی از  کند، به واسطه مان می کنترل  کنیم و بارها در زندگی روزمره می

)باید اشاره کرد « کنندگان اهانت»دی، از جمله قوانین مربوط به برخورد با ابزارهای نها

اش کرد، نیست(،  که بتوان علیه قضات اقامه« اهانت به مردم»که خبری از اتهام 

ی اجتماعی نیز  اش حتی به قوانین مربوط به مزایای بیمه اختفای رسمی )که گستره

از کنترل مردمی است. حتی نمایندگان  رسد(، انتصاب بوروکراتیک و غیره، مصون می

 .اند محروم  های مرتبط با بوروکراسی های اعظم خدمه و فعالیت نیز از مداقه در بخش

گذاری سروکار دارد، با قوانین کلی تا موارد خاص. )در  چهارم، مجلس اساساً با قانون

اند،  کشف کرده گونه که شنوندگان رادیویی به تازگی در بریتانیا غیر این صورت، همان

کنند، تنها  هایی که بعدازظهرها بگو بگو می ای مدرسه مجلس عمدتاً همانند بچه

تر است،  کند.( با این حال، کار دولت مدرن بارها درگیرانه سروصدا و همهمه ایجاد می

ها و قوانین عموماً قابل اجرا بلکه با موارد خاص، با جزئیات قراردادها میان  نه با تعمیم

ها نه  ها، با موارد اداری خاص و به همین ترتیب. پارلمان ها و شرکت خانه توزار

صالحیت و نه اختیار سروکار داشتن با چنین مسائلی را دارند. از این رو، کل 

ی گرایش به تمرکز قدرت و سرمایه  این است که به واسطه« دولت قانونی»چهارچوب 

ی ارتدوکس این تحول را با آثاری علم سیاس (31) به نحوی مترقیانه تضعیف شود.
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و غیره نشان داده است. « افول پارلمان»، «ی گروه فشار نظریه»فزاینده در باب 

های  کس نبوده، کمتر و کمتر قدرت  ی هیچ پارلمان، که هرگز به طور مشخص نماینده

 .نماید کند و خود را در تصمیمات واقعی دخیل می حقیقی در جامعه را نمایندگی می

توان گفت که  رأی ثابت کرده که غیرواقعی بوده است. نمی« دستاورد»بیان کوتاه،  به

 .دفاع از حق رأی موجود، دفاعی عمده از اصل دموکراتیک است

است که هر « شده دگرگون»البته پوالنزاس خواهان حفظ یک دموکراسی نمایندگی 

است. وی تأکید  آن به طور کلی مبهم« دگرگونی»چند هم دروغ باشد اما چگونگی 

گیری مخفی، فقدان قدرت فراخواندن  کند که آنچه قرار نیست تغییر یابد، رأی  می

بدین ترتیب، هر کجا  (30) نمایندگان، فقدان اِعمال اختیار بر نمایندگان و غیره است.

سازی نیست. با این حال  باشیم، مسلماً آن در مسیر دموکراتیک« دگرگونی»در پی 

پرورد. رسالت اصلی  تر در سر می رفته هدفی عظیم هم دارد که رویپوالنزاس ادعا 

حذف »ی  ایده (32)«انداز جهانی از حذف تدریجی دولت است. گشایش یک چشم»

ای برجسته است که نخست مارکس و انگلس همراه با سایر  ایده« تدریجی دولت

یر چیزهایی که ها در باب نابودسازی دولت موجود، دیکتاتوری پرولتاریا و سا ایده

خواهد از شرّشان خالص شود، بسطش دادند. این ایده در مارکس و  پوالنزاس می

ی کارگر،  انگلس اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن، اکثریت غالب یا همان طبقه

اند و تنها در همان  قدرت دولتی جدیدی تحت کنترل مستقیم خودشان ایجاد کرده

الگویی نوین از مناسبات اجتماعی و کنترل بر شرایط زمان است که ظرفیت گسترش 

ی کارگر هر چه کمتر و کمتر نیازمند خشونتی  زندگی وجود دارد به نحوی که طبقه

یافته برای مدیریت امور اجتماعی خود باشند. با حذف تدریجی دولت، اقناع در  سازمان

ی  اما حفظ بدنه شود.  ی اصلی جامعه می دهنده عوض اجبار تبدیل به اصل سازمان

پارلمانی که حتی مستقیماً تابع جامعه نیست، شرایط را برای تحقق این آرمان فراهم 
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شود و به عنوان ناقض حیات دموکراتیک و شکلی  ی پارلمانی سدّ راه می بدنه .کند نمی

یابد. در واقع، پوالنزاس راهی برای  از حکومت که خارج از کنترل مردم است، تجلی می

ترفندی »دهد: گفتن چنین چیزی به بیان پوالنزاس  ارائه نمی« ریجی دولتحذف تد»

است. به کوتاه سخن، مسیر دموکراتیک پوالنزاس به سمت سوسیالیسم مبتنی « زبانی

 (33)بر حفظ شکلی غیردموکراتیک از حکومت است.

 

 کارگران  حمله به خودحکمرانی
و شوراهای کارگران به عنوان  استدالل پوالنزاس مظهر حمله به دموکراسی مستقیم

 .اند های او بسیار ضعیف شکلی از حکومت است. در اینجا نیز استدالل

 ی طبقه های جنبش تمام کنون تا اینکه: است  ی اول او صرفاً یک نااستدالل نکته

 درست حرف این که البته. اند مانده ناکام بوده، پرولتاریا دیکتاتوری هدفشان که کارگر

های گوناگون، هر جنبش  الیسمی در جهان وجود ندارد. به میانجیوسیس هیچ: است

ی کارگر تا کنون به عقب رانده شده است. این استدالل علیه  انقالبی مربوط به طبقه

ها به منظور موفقیت در دفعات بعدی  ی تاریخی این شکست گیری از تجربه درس

 .ر مقابله با شنا یاد نگرفتنشدگان را دلیلی کنیم د چیزی بیش از این نیست که غرق

کند که دولت موجود برای پذیرش ظهور مرکزی رقیب در  دوم، پوالنزاس عنوان می

 :ی سرآغاز انقالب سوسیالیستی بسیار قدرتمند است به مثابه« قدرت دوگانه»وضعیت 

گونه که در فرانسه هست و آنگاه اَشکال متمرکزسازی  اگر ماهیت دستگاه دولت را آن»

مردمی را مدّ نظر قرار دهید، خوب واضح است که تصورتان در هم شکسته قدرت 

کنید که در وضع کنونی  خواهد شد پیش از آنکه دورخیز کند. شما مطمئناً تصور نمی

های موازی با دولت را  بِهِتان اجازه خواهند داد که با هدف ایجاد یک ضدّ قدرت، قدرت
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نکه شبح سوءظن به چنین سازمانی پدیدار متمرکزسازی کنید. این امر حتی پیش از آ

 (34) گردد. شود، منتفی می

  گری کند: روش خودنقض در اینجا پوالنزاس بُعد تماماً جدیدی به دیالکتیک عرضه می

 امری عنوان به پوالنزاس استدالل از حمایت در دولت.  خواستن هم با را خرما و خر یا

« راه دموکراتیک»قیناً مانعی بر سر ی که فضعی قدر آن شود، می پدیدار ناچیز اساساً

است. با این حال به زعم مخالفان سوسیالیست پوالنزاس، دولت بسیار هم قدرتمند 

 !است

دار است. به رغم سایر موارد، چه کسی فکر  استدالل پوالنزاس به هر ترتیب خنده

حال تالش  در فرانسه )یا هر کجای دیگر( کارگران در« در وضعیت کنونی»کند که  می

شرط چنین تحولی  برای متمرکزسازی قدرت شوراهای کارگری خود هستند؟ پیش

ای  ی انقالب در وضعیتی غیرانقالبی ایده تغییر یابد. ایده« وضع کنونی»این است که 

ی حاکم  معناست. هر وضعیت انقالبی مستلزم شکافی درون سازوبرگ دولت و طبقه بی

بحران در دولت و فقدان تأثیرگذاری آن را با خود  موجود بوده است. وضعیت انقالبی

تواند رخ دهد: این بخشی از الفبای  دارد. بدون چنین بحرانی هیچ انقالبی نمی

و « قدرت دوگانه»مارکسیسم است. دقیقاً بحران در دولت است که ظهور وضعیت 

 .کند امکان شکل جدیدی از استیالی قدرت دولتی را میسر می

ها در پی تفسیر گذار به سوسیالیسم از  ل همانند تمام رفرمیستپوالنزاس در عم

داری امروزین را به  دارد که بهتر است دولت سرمایه است. او اظهار می« وضع کنونی»

 :عنوان دولتی در بحران یا دولت بحران درک کرد

های عینی جدیدی در رابطه با گذار دموکراتیک به  این بحران دولتی برای چپ امکان

کند. چندین نوع بحران سیاسی وجود دارند: بحران کنونی -سیالیسم عرضه میسو

این  .کند ای دقیقاً مرتبط با امکان گذاری دموکراتیک را تعیین می برای چپ عرصه
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بحران آنچه که با خود دارد نه بحران قدرت دوگانه است، نه بحرانی ناشی از گرایش به 

 (36)فاشیسم.

ارند: نخست، اظهار نظری درست )اما مبتذل( مبنی بر اینکه در اینجا دو عامل وجود د

ی  هایی انقالبی نیستند؛ دوم، این ایده نفسه بحران فی  گرایشات عمومی نسبت به بحران

پذیر است. منظور من از بحران  ن پوچ که گذار به سوسیالیسم بدون بحرانی انقالبی امکا

ای است  در مناسبات طبقاتی از گونه انقالبی نوعی رکود اقتصادی نیست، بلکه بحران

به آن اشاره کرد: وضعیتی در حال غلیان که در « کمونیسم جناح چپ»که لنین در 

شدگان نیز  ی حاکم ناتوان از حکمرانی به شکل گذشته است و سرکوب آن طبقه

پوالنزاس گاهی اوقات این وضعیت را  .پذیرند ی قدیم را دیگر نمی حکمرانی به شیوه

توان به پای  را تنها می« چپ»گوید که انتخاب یک حکومت  دهد. وی می میتشخیص 

های  توده»سیجی از زمان ب نوشت مگر اینکه به طور هم« ای سوسیال دموکرات تجربه»

وضع »تواند به طور اساسی  وجود داشته باشد. اینکه چنین وضعیتی می« مردم

ل حیات سیاسی دگرگون کند، به ی کارگر، دولت، و تمام اَشکا را برای طبقه« موجود

 .دهد رسد که پوالنزاس را نجات می نظر می

کند که دموکراسی  عنوان می -ی روسیه در تناظر با استداللش درباره -سوم، پوالنزاس

های سیاسی و منکوب کردن  مستقیم کارگران منجر به استالینیسم، سرکوب آزادی

 :شود دگراندیشان می

ورم دموکراسی مستقیم تنها در معنای شورایی آن است، دموکراسی مستقیم، که منظ

های رسمی و سیاسی بوده  همواره و در هر کجا توأم با سرکوب اکثریت احزاب و آزادی

 (37) است.

چیز را بر مبنای  همه»شود. اگر ما  مایه در کتاب پوالنزاس تکرار می همین بن

یم که دیر یا گیر می پیش در را مسیری  دموکراسی مستقیم مردم عادی قرار دهیم،
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گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان  زود به صورت ناگزیر منتهی به استبداد دولت

این نابودی »؛ اگر شوراهای کارگران قدرت دولتی خود را شکل دهند، (38)شود می

شود، بلکه نوع  دولت یا پیروزی دموکراسی مستقیم نیست که سرانجام پدیدار می

. باید گفت که پوالنزاس به جز ادعاهای (39) «اقتدارگراستجدیدی از دیکتاتوری 

دهد که  گرایانه ارائه نمی ی نخبه مزه، هیچ استداللی در حمایت از این گزاره بی

 .توانیم به دو چیز اشاره کنیم ی کارگر ناممکن است. اما می خودحکمرانی طبقه

تعداد »و ناپدیدی  نخست، پوالنزاس برخطاست. هیچ پیوندی میان شوراهای کارگران

وجود ندارد )چین، کوبا و کامبوج ربطی به این موضوع ندارند زیرا « زیادی از احزاب

اند(. در کمون پاریس شمار زیادی از  شوراهای کارگری در آنجا هرگز وجود نداشته

نیز وجود  0936-7احزاب وجود داشتند؛ همین وضع در شوراهای کارگری اسپانیا در 

 .تکثری از احزاب بود 0956اصلی شوراهای کارگری مجارستان در  ی داشت؛ مطالبه

کند، تکثری از احزاب  دوم، آنچه حقیقتاً پوالنزاس در حمایت از آن استدالل می

اند. درست است که  «های سیاسی آزادی»بورژوایی است. این احزاب به زعم او ضامن 

 -کارگری وجود نداشتهتمایلی به فضای زیاد برای احزاب بورژوایی در شوراهای 

اند به آن  ها را ممنوع کرده هرچند این امر زیاد هم نبوده، زیرا شوراهای کارگران آن

های انقالبی احزاب بورژوایی در پی حقوق دموکراتیک در شوراها  خاطر که در وضعیت

هایند! مجلس موسسان به رغم سایر چیزها از  نیستند، بلکه خواهان نابودی آن

ی شوراهای  ی اصلی خانم تاچر که با کنگره رت شورایی سر باز زد و عالقهبازشناسی قد

ی کارگر فینچلی  تواند نمایندگی طبقه کارگران در بریتانیا مواجه شد، به دشواری می

 ...را به دست بگیرد

ی  رسد که ایده شاید ضروری است که اشاره کنیم که پوالنزاس حتی به نظر نمی

کند  استفاده می« دژ»ریافته باشد. او در چندین جا از تشبیه انقالب سوسیالیستی را د
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ی نخست واجب  در وهله»دهد: به عنوان مثال،  که آن را به چپ انقالبی نسبت می

است که قدرت دولتی را در دست گرفت، و آنگاه، پس از آنکه دژ تسخیر شد، بنیان 

 (41) جایگزین آن نمود...کل دستگاه دولت را نابود کرد و قدرت ثانویه )شوراها( را 

شود، سپس قدرتی دیگر به  در گام نخست تمام قدرت دولتی موجود تسخیر می»...

آخر چه کسی این  (40)«توان چنین دیدگاهی را پذیرفت نشیند. دیگر نمی جای آن می

؟ این یک خواب و خیال رفرمیستی است. این ایده که انقالب «پذیرفته»انگاره را 

گیرد و سپس  کنترل دستگاه دولت بورژوایی را به دست می سوسیالیستی نخست

معناست. قدرت دولتی موجود تنها هدفی برای تخریب است، نه  کند، بی-نابودش می

 .«تسخیر»برای 

 

 به هر ترتیب، آیا پوالنزاس خواهان سوسیالیسم است؟
 

رفته  هم هایش روی به هیچ وجه مشخص نیست که نیکوس پوالنزاس بر مبنای استدالل

 دو به هم سر پشت اش مصاحبه در او  تمایلی به اجتناب از سوسیالیسم نداشته باشد.

 :معمول طبق و نخست،: کند می اشاره نکته

ی اجتماعی،  بیمه -های آن ی سازوبرگ با شما موافقم: تمامیت دولت کنونی و همه

ازی مطابقت ی ساختار خود با قدرت بورژو به واسطه -سالمت، آموزش، مدیریت و غیره

توانند درون دولت  می -یا حتی افراد مطیع -ها دارد. معتقد نیستم که توده

ها به عنوان ابزارهای  های قدرت خودآیین شوند. آن داری، صاحب موقعیت سرمایه

تر  کنند و تناقضات درونی دولت را مشخص مقاومت و عوامل فرسایشی ایفای نقش می

 .سازند می

 :شویم ان توجه مواجه میی شای ا و سپس با گفته
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ای محصور در  نه صرفاً به معنای مبارزه [الزم است که درون دولت به مبارزه برخاست[

ای کامالً یکسان و واقع در قلمروی استراتژیک  های فیزیکی دولت، بلکه مبارزه محدوده

ای که به بیان دیگر، هدف آن جایگزینی دولت کارگران در عوض دولت  دولت. مبارزه

ای از اصالحات طراحی شده جهت غلبه بر یک دستگاه  رژوایی از خالل مجموعهبو

ای که، اگر  دولت بورژوایی پس از دیگری و بنابراین کسب قدرت نیست، بلکه مبارزه

ی مقاومت است، که به منظور تعمیق تناقضات درونی دولت و انجام  خواهید، مبارزه می

 (42) دگرگونی ژرف دولت طراحی شده است.

 !به بیان کوتاه، هیچ تسخیر قدرتی در کار نیست

های اقتصادی دولت را نباید درهم  کند که دستگاه پوالنزاس در کتاب خود عنوان می

 :کوبید

چنین  :ای نباید منجر به نابودی حقیقی دستگاه اقتصادی شوند تغییرات در هیچ نقطه

نفع بورژوازی را افزایش های بایکوت به  کند و طبیعتاً بخت تحولی دولت را فلج می

 (43) دهند. می

 !چقدر وحشتناک، ما ممکن است وزارت صنعت و تجارت یا دارایی را فلج کنیم

ی گذشته بیان کرده بود،  تواند به رغم واقعیت مسلمّی که در صفحه پوالنزاس می

)بله، همان دستگاه(، با یکپارچگی خود عاملی « دستگاه اقتصادی»مبنی بر اینکه 

باید متذکر  .باز هم چنین استدالل کند« ماند اساسی برای بازتولید سرمایه باقی می

دهد که قدرت بایکوت را در اختیار داشته  ه میشد که بورژوازی همچنان به خود اجاز

ی شوراهای محلی کارگران که کنترل  باشد. آیا ممکن نیست این خطر به واسطه

گیرند، کاهش یابد؟ نه، این مورد هم  ها و غیره را به دست می ها و بانک کارخانه

 :پذیر نیست امکان
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نخستین  .بلند مدت دارد مسیر دموکراتیک به سمت سوسیالیسم اشاره به فرآیندی ...

شود. اما نه براندازی  ی انحصاری می ی آن شامل چالش با هژمونی سرمایه مرحله

 (44) ی مناسبات تولید. شتابان هسته

اندیشانه را داشته باشد که آخر چرا نه؟  ای که جرأت پرسیدن این سوال ساده خواننده

 :گیرد پاسخ می

شخص رود بدون آنکه خطر فروپاشی های م تواند فراتر از محدودیت تغییر نمی

 (45) اقتصادی را به جان بپذیرد.

نشئت « فروپاشی اقتصادی»و بدون « وضع کنونی»بنابراین، گذار به سوسیالیسم از 

گرایند! در برابر  برد که انقالبیون موجوداتی آرمان گیرد. و پوالنزاس گمان می می

ه سوسیالیسم، به سازماندهی پوالنزاس، ما باید واضح و روشن سخن بگوییم: گذار ب

« فروپاشی اقتصادی»تواند بدون  ی کارگر نمی ی طبقه مجدد و کامل جامعه به واسطه

مسئله یقیناً بر سر  :است« فروپاشی اقتصادی»رخ دهد. انقالب سوسیالیستی شامل 

برآمدن از پس این فروپاشی است، به طوری که بازیابی اقتصادی بتواند بر مبنایی 

 :البته قضیه برای پوالنزاس چنین نیست (46)فاصله آغاز شود.جدید بال

ی ضدّ انحصاری، دولت همچنان باید  های موجود در مرحله بیش و فراتر از گسست

های  اقتصادی که تا حد مشخصی برای مدت -سازوکارهای اقتصاد را تضمین کند

 (47) دارنه خواهد ماند. مدید سرمایه

 

 های تاریخ درس
 .دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران نهادهایی مغایر هستندمن گفتم که 

داند که  ها باید به یکدیگر متصل شوند، هرچند نمی کند که آن پوالنزاس عنوان می

های منفی را به منظور  تاریخ... برخی نمونه»کند که  چگونه. اما وی اظهار نظر می
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موردشان، ثابت کرده است و این  ها و بعضی اشتباهات را برای تأمل در اجتناب از آن

کالسیک و « ی منفی یک نمونه»اجازه دهید در باب  (48) «اهمیتی نیست. موضوع بی

دموکراسی پارلمانی و شوراهای کارگران کمی تأمل « امتزاج»موجود در « اشتباهات»

 .0937و  0936کنیم: مورد اسپانیا در 

یا آغاز شد. در ابتدا، شورش در ، شورش فرانکو علیه جمهوری اسپان0936در جوالی 

ی نیروهای مردمی که خواهان اسحله از  های زیادی از اسپانیا عمدتاً به وسیله بخش

ی  زمینه پس .کردند( شکست خورد حکومت جمهوری بودند )و اغلب مصادره هم می

ای آتشین بود. زنگ خطر  ها در سرتاسر اسپانیا گسترش مبارزات توده شورش ژنرال

به صدا در آورد. موجی  0936ی  ی مردمی در فوریه زات را انتخاب دولت جبههاین مبار

ها از زمین، شوراهای کارگران و دهقانان و  های سراسری و سلب مالکیت از اعتصاب

 .غیره به وجود آمده بودند

ویژه در  های بزرگ اسپانیا، به برابر شد. در بخش پس از ماه جوالی، این جنبش ده

اگون و کاستیل، شوراهای کارگران و دهقانان، تولید و توزیع را سازماندهی کاتالونیا، آر

نظامی  ها را در دست گرفتند، نیروهای شبه کردند، مدیریت شهرهای کوچک و دهکده

خود را به وجود آوردند و غیره. در قلب جمهوری اسپانیا، حکومت پارلمانی بورژوایی به 

ا پس از ماه جوالی نمایانگر وضعیت ای وجود داشت. اسپانی شده شدت تضعیف

 .بود« قدرت دوگانه»کالسیک 

منبع اصلی کمک نظامی به جمهوری علیه فرانکو، استالین بود. استالین خواهان 

اتحادی دیپلماتیک و نظامی با طبقات حاکم فرانسه و بریتانیا در برابر هیتلر بود و به 

در  -ر اسپانیا مخالفت داشتناپذیر با گسترش انقالب سوسیالیستی د نحوی سازش

های فرانسه و  تواند حکومت میان سایر موارد، استالین ترسی نداشت که این کار می

و به قیمتی  -بریتانیا را از خود گریزان کند. بنابراین در جهت حمایت از جمهوری
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های دموکراتیک بورژوایی  استالین تأکید کرد که انقالب باید درون محدودیت -گزاف

 .شودمهار 

یکی از مبارزات ماندگار میان حکومت جمهوری  0937ی سال  دوران منتهی به میانه

شد، و شوراهای محلی  مرکزی، که اساساً از مسکو تجهیز سالح و سازماندهی می

نظامی کارگران و غیره بود. جمهوری دموکراتیک بورژوایی  کارگران، نیروهای شبه

ها  کارگران و دهقانان و نیز مطالباتی که مظهر آنها و مبارزات  یابی مشخصاً با سازمان

سازی مالکیت، سلب مالکیت از زمین، کنترل کارگران بر تولید و  بودند )اجتماعی

ی مبارزه نخست این بود که نیروهای موجود در بن  غیره( مغایرت داشت. نتیجه

بردهایی ی اسپانیا دچار محدودیت شدند و آنگاه شوراهای کارگران به سبب ن جامعه

، در 0937جانکاه و اقدامات پلیس و غیره نابود شدند: این اتفاقات در اوایل ماه می 

 .بارسلونا و کمی بعدتر در آراگون روی دادند

آنچه کل این تراژدی حکایت از آن دارد، مغایرت مشخص میان حفظ حکومت 

ی کارگر محلی  پارلمانی بورژوایی، و حتی شوراهای محلی کارگران و نیز اقدامات طبقه

ی حکومت  های ناچیز تجویز شده به واسطه و مستقل بود که فراتر از محدودیت

ای اساسی داشت کسانی بودند که  نهاد. آنچه برای تراژدی اسپانیا جنبه مرکزی گام می

که مخالف  -ها بیش از همه آنارشیست -کردند شوراهای کارگران را هدایت می

بودند و بدین واسطه فضایی تهی در قلب حیات متمرکزسازی شوراهای کارگران 

های ضدّ انقالب و حزب کمونیست بود و از  اسپانیا باقی گذاشتند که مملوء از لیبرال

در آن مبارزه،  .بردند ی کارگر بهره می آن فضا برای سازماندهی و استفاده علیه طبقه

 .تنها یک پیروز وجود داشت و آن ژنرال فرانکو بود

موضوع مطرح شده، دموکراسی پارلمانی نشان داده که ناسازگار با اَشکال هر کجا این 

شوراهای کارگران است. اگر قرار است یک شکل حکومت حفظ شود، شکل دیگر باید 
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ی مردمی، حزب  ، به منظور نجات حکومت جبهه0936ی  نابود شود. در فرانسه

در فرانسه و ایتالیا، ای کرد. در پایان جنگ،  کمونیست اعالم جنبش اعتصاب توده

ی خلع سالح مقاومت، نجات دادند. در  احزاب کمونیست نظام پارلمانی را به واسطه

شیلی، حفظ حکومت وحدت مردمی آلنده از خالل حمالت به جنبش کارگران، هم به 

سازی و محدود کردن آن، به دست  صورت مستقیم و هم به کمک روش بوروکراتیک

 .اند عی شناخته شدهآمد. نتایج به کرات فجای

های کامالً تضمینی و  گذارد بلکه فرمول پیش نمی« جدیدی»پوالنزاس هیچ استراتژی 

این  .دهد ی کارگر را پیشنهاد می ی قدیمی و مطمئن برای شکست طبقه آزمون شده

ای کارگری  هاست که تأکید کنند که یک جنبش توده ی مارکسیست وظیفه

ی متمرکزسازی قدرت  سوسیالیستی نیست، و به وسیلهی فرآیند انقالب  کننده تکمیل

خود در نهادهایی جدید و با نابودی تمام موانع موجود بر سر راه متمرکزسازی قدرت 

کند. امری حیاتی  خود در شوراهای کارگری تنها مقدمات سرنگونی خود را فراهم می

کارگران قائل  هایی برای قدرت های کسانی چون پوالنزاس که محدودیت است که ایده

 .شوند، به شدت و تا جای ممکن کوبیده شوند  می

 .با این حال، این شخص پوالنزاس نیست که باید با او در بیفتیم

مسیر »موجود در « خطرات»پوالنزاس کتاب خود را با خواب و خیالی محزون در باب 

 :برد به پایان می« دموکراتیک

هایی باشیم که  عام ها و قتل سرفصل کمپ توانیم عنوان یا در بدترین حالت، می ...

تکلیفشان به عنوان قربانی روشن است. اما پاسخم به این حرف این است: اگر حساب 

تر است که سایر مردم را تنها برای اینکه  مخاطرات را بکنیم، به هر ترتیب خواستنی

ریا بیابیم، ی امنیت عمومی یا نوعی دیکتاتوری پرولتا نهایتاً خود را زیر تیغ کمیته

عام کنیم. تنها یک راه برای اجتناب از مخاطرات سوسیالیسم دموکراتیک وجود  قتل
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دارد و آن سکوت پیشه کردن و پیشروی تحت قیمومیت و چوب الف لیبرال 

 .دموکراسی پیشرفته است. اما این ماجرایی دیگر است

اس خواهد بود؟ شکی نمای پوالنزاس است. آیا این موضوع اثر بعدی پوالنز ابهام خصلت

تواند نامناسب باشد: زیرا پوالنزاس یقیناً نشان داده که  نداریم. این موضوع نمی

چه آن را لیبرال دموکراسی  -پیشاپیش تحت هدایت نظری لیبرال دموکراسی است

 .پیشرفته بنامیم یا نه
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 نیکوس پوالنزاس و فهم ماتریالیستی از دولت

 رزمیگ کوشیان 
 ترجمه: حمیدرضا یوسفی 

 :مترجمتوضیح 

پرداز  نظریه .( امروز یک کار ضروری است۱۱۷۱-۱۱۹۹مواجهه با نیکوس پوالنزاس )

مارکسیستی دولت که اگرچه سهم بسیار مهم و ارزشمندی به ویژه در تدوین نظریه 

ماتریالیستی دولت در سنت مارکسی دارد اما عمدتاً نادیده و به فراموشی سپرده شده 

 .است

ترین نماینده اندیشه بر قدرت سیاسی بیرون از یک دیدگاه  فقتوان مو پوالنزاس را می

ابزاری و مکانیکی دانست. به بیان پوالنزاس دولت یک ابزار ساده در اختیار طبقات 

دهی  مسلط نیست بلکه یک میدان درگیری استراتژیک است؛ جایی که سازمان

کند. دولت نباید  های بلوک قدرت را مشخص می کند و استراتژی کند، بازترکیب می می

-به عنوان یک بلوک یکپارچه در نظر گرفته شود، بلکه باید از طریق تنوع اداری

حقوقی، فرهنگی، آموزشی، پلیس و بُعد ایدئولوژیک مورد توجه قرار -اجرایی، قضایی

 .بگیرد

https://www.radiozamaneh.com/385502
https://www.radiozamaneh.com/385502
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پوالنزاس از طریق درکی از فوکو و دلوز، ما را دعوت به اندیشیدن درباره مبارزات 

کند. چنین منظری مفاهیم استراتژیک قدرتمندی را برای  قلب دولت میمردمی در 

طور  دهد. دولت در یک شب شکسته نخواهد شد؛ به بینی گذار انقالبی ارائه می پیش

های خودفرمانی از یک سو و تالش  ماندگار همزیستی میان مبارزات مردمی و جنبش

ی دیگر، وجود داشته است. برای تغییرات رادیکال نهادهای دولت بورژوایی از سو

ناپدید شدن دولت پیش از عصر بزرگ آغاز خواهد شد و مسیر سوسیالیسم تنها از راه 

 .دموکراتیک آن ممکن خواهد بود

های اخیر بار دیگر به تازگی در فرانسه  در سال «دولت، قدرت و سوسیالیسم»کتاب 

د. برای نیکوس منتشر ش ۱۱۷۱منتشر شده است. اولین نسخه این کتاب در سال 

« قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»پوالنزاس تدوین یک نظریه ماتریالیستی دولت از 

المللی شدن  ؛ که با بین«داری معاصر طبقات اجتماعی در سرمایه»( و در ۱۱۹۱آغاز )

( ادامه یافت و ۱۱۷۹« )بحران دولت»سرمایه و طبقات اجتماعی مطابقت داشت، و در 

متمرکز و منسجم شد. این کتاب در یک  «قدرت و سوسیالیسمدولت، »در نهایت در 

های  شرایط سیاسی و در یک برهه حساس تاریخی نوشته شد، به ویژه در دوران بحث

 .بسیار درباره چگونگی گذار به سوسیالیسم

قرار داشت، در میان آن جریان « های چپ اروکمونیست»پوالنزاس اغلب در میان 

ت اروپایی که به دنبال اندیشیدن به این گذار در یک عمل انتقادی در احزاب کمونیس

های کارگری و مردمی  دیالکتیک بین اکثریت مجلس و توسعه بسیج جمعی و کمیته

 .بود

شناسی  یادداشت زیر تقریباً بخش کاملی از پیشگفتار رزمیگ کوشیان، استاد جامعه

« ت، قدرت و سوسیالیسمدول»دانشگاه سوربن، بر نسخه به تازگی منتشر شده از کتاب 
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داری و درگیری با  های ضدسرمایه در فرانسه است که امروز در بستر زایش جنبش

  .دولت، بار دیگر مطرح و اهمیت یافته است

 

 .دولت نه یک بلوک یکپارچه، بلکه یک میدان استراتژیک است

 نیکوس پوالنزاس

را ادوارد پالمر « فراموشی بزرگ آیندگان»ناشناخته گذشته از  نجات رویدادهای

داند. تاریخ رسمی همیشه از آن  تامپسون وظیفه مهم و انتقادی مورخان تاریخ می

های  دیده و فرودست به نوعی ذاتِ ثبت واقعیت فاتحان است، فراموشی طبقات ستم

طور سنتی به اردوگاه  بهتاریخی است و یا شاید به این دلیل است که بیشتر مورخان 

حاکمان تعلق داشتند و یا اساساً به این دلیل است که نوشتن تاریخ اغلب یک بازی 

شود. مورخ  شود، بر همه چیز پیروز می صفر است و کسی که در آن پیروز می-صفر

انتقادی باید در درون سنت فاتحان دست به عمل بزند؛ نه صرفاً به دلیل طعم مضر 

شدگان انقالبی، بلکه برای نشان دادن اینکه امر واقعی و  یاد کشتهشکست و یا به 

احتمالی همواره جدا از یکدیگر هستند، آنهایی که واقعی هستند غیر از آنچه اتفاق 

ها: این هدف نهایی مورخ انتقادی  اند قابل درک هستند. خلق یک تاریخ امکان افتاده

 .است

س پوالنزاس آمدند، او را فراموش کردند، تصورپذیر نیست که آنانی که پس از نیکو

اکثر آنان و البته به نحوی ناعادالنه. با این حال، الزم است که تصریح کنیم که این 

فراموشی بیشتر مربوط به فرانسه است. در بیرون از فرانسه، در دنیای آنگلوساکسون، 

 به عنوان یکی از در آمریکای التین یا حتی به عنوان مثال در آلمان، پوالنزاس معموالً

شود. در واقع، ما امروز در  های اخیر شناخته می پردازان اصلی دولت در ده نظریه

فرانسه شاهد ورود تفکرات انتقادی متاثر از پوالنزاس هستیم، در حالی که ما خود در 
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فرانسه فراموش کردیم که پوالنزاس چه کسی بود. بنابراین، برای مثال ما فهمی در 

استوارت هال، یکی از بنیانگذاران مطالعات فرهنگی که در حال حاضر آثار او مورد کار 

گیرد به دست نخواهیم آورد، اگر این  های فرانسه مورد مطالعه قرار می در تمام دانشگاه

طور در کار خود درگیر پوالنزاس بوده است. هال همچنین  نکته را درنیابیم که او چه

در مجله  ۱۱۷۱نزاس است که در ماه ژوئیه سال نویسنده مصاحبه معروف با پوال

چند ماه قبل از خودکشی پوالنزاس منتشر شد،  مارکسیسم امروزبریتانیایی 

ای که در آن پوالنزاس تمامی مسیر سیاسی و فکری خود را به کلی مرور  مصاحبه

 ها های پوالنزاس در فرانسه به ده ، کتاب۱۱۷۱و  ۱۱۹۱کند. با این حال، در دهه  می

قدرت سیاسی و طبقات »هزار نسخه از کتاب  ۴۱۱۱۱هزار نسخه، به عنوان مثال 

در سال   Masperoفروخته شد، اولین کتاب بزرگ پوالنزاس که توسط « اجتماعی

 .منتشر شد ۱۱۹۱

پرداز مارکسیستی دولت از زمان گرامشی است. پس از  ترین نظریه پوالنزاس بزرگ

های  یادداشتاز قدرت به آنتونیو گرامشی؛ نویسنده  شروع با سارتر و آلتوسر، تصور او

با همه اختالف نظرهایی که تا پایان عمر همراه او باقی ماند، نزدیک شد. کار  زندان

پوالنزاس نقطه اوج یک قرن بحث در مورد مسئله قدرت و دولت در سنت 

تلفیق و  های پیشین در ارتباط با دولت را با یکدیگر مارکسیستی است. پوالنزاس بحث

داری که دائماً در حال  های جدیدی را برای دنبال کردن آنها در ارتباط با سرمایه راه

تغییر و دگرگونی است باز کرد. از سوی دیگر کار پوالنزاس شامل بحث در مورد 

های اساسی غیرمارکسیستی قدرت در آن دوره با افرادی هم چون میشل فوکو،  نظریه

ژیل دلوز، ریموند آرون و یا تالکوت پارسونز و توجه ویژه به  پیر کالستر، کلود لوورث،

 .برخی از آنها از جمله میشل فوکو است
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ترین کتاب پوالنزاس است که امروز  آخرین و مهم« دولت، قدرت، سوسیالیسم»کتاب 

های انتقادی آن به تمامی  با ویرایشی جدید دوباره منتشر شده است؛ چراکه ظرفیت

ین موضوع باید توسط نسل جدیدی از فعاالن و روشنفکران کشف نشده است. ا

کنیم و  داری که ما از آن عبور می رادیکال مورد توجه قرار گیرد. بحران اکنون سرمایه

و ورشکستگی بانک برادران لیمن  ۲۱۱۱طور کلی به سپتامبر  های آن به ریشه

بحران »گوید  یطور که گرامشی م گردد، صرفاً یک بحران مالی نیست. همان برمی

های اجتماعی به ویژه نهادهای سیاسی را آلوده  ی حوزه ش همه«دولت در کلیت

کند. قدرت نظریه مارکسیستی دولت، که پوالنزاس سردمدار آن است، از یک سو  می

امکان پرداختن به ابعاد مختلف بحران و چگونگی تعامل این ابعاد بایکدیگر را فراهم 

دهد تا از سناریوهای پایان بحران که پوالنزاس  ما اجازه می کند و از سوی دیگر به می

مسیر دموکراتیک »کند، یعنی  مطرح می «دولت، قدرت، سوسیالیسم»گیری  در نتیجه

محیطی  ، آگاه شویم. با توجه به تخریب اجتماعی و زیست«به سوی سوسیالیسم

ای  اضر هیچ وظیفهداری امروز به آن دامن زده است، در حال ح ای که سرمایه گسترده

های  ها و امکان تر نیست که این مسیر )رسیدن به سوسیالیسم( را با هزینه از این مهم

 .جدید مورد بررسی قرار دهیم

 
 لحظه تاریخی

( پوالنزاس یک اثر پیچیده تئوریک و ۱۱۷۱« )دولت، قدرت، سوسیالیسم»کتاب 

نیمه دوم دهه سیاسی یعنی -گر در یک لحظه تاریخی همچنین یک متن مداخله

به چرایی ضرورت این متن، در اولین جمله کتاب اشاره شده است، »است.  ۱۱۷۱

کند: اگر مسئله  پیش از هرچیز، این کتاب درباره وضعیت سیاسی در اروپا صحبت می

سوسیالیسم دموکراتیک در اروپا مطرح نیست و به نظر خیلی دور و در دستور کار قرار 
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حال در چند کشور اروپایی به تدریج در حال شکل گرفتن نگرفته است، اما با این 

 «.است

پنج سال پس از  ۱۱۷۷منتشر شد. اتحاد چپ در سال  ۱۱۷۱این کتاب در سال 

امضای برنامه مشترک )میان حزب کمونیست و سوسیالیست فرانسه از طریق تالش 

را در شکسته شد. پوالنزاس کتاب خود  ۱۱۷۲فرانسوآ میتران تنظیم شد( در سال 

حالی که این برنامه هنوز در حال اجرا بود نوشت. برای پوالنزاس، مسئله سوسیالیسم 

وجوی یک  که در جست ۱۱۹۱در فرانسه شکل گرفت. مه  ۱۱۷۱در نیمه دوم دهه 

دولت، قدرت، »خروجی سیاسی بود، خیلی از آن دور نیست. در بسیاری از موارد، 

تحت چه شرایطی یک اتحاد  :یک سوال استبه دنبال جواب تنها برای « سوسیالیسم

 تواند روند تحوالت اجتماعی رادیکال را به اجرا درآورد؟  چپ در قدرت می

در آن زمان، مسئله سوسیالیسم فقط در فرانسه مطرح نبود. در شیلی، دولت وحدت 

توسط  ۱۱۷۹به قدرت رسید، در سپتامبر  ۱۱۷۱مردمی سالوادور آلنده که در سال 

نوشه سرنگون شد. تجربه دولت وحدت مردمی تا حد زیادی بر نسل کودتای پی

پوالنزاس تاثیر گذاشت و یک سری ارجاعات مهم به مورد شیلی در لحظات کلیدی 

آمده است. آلنده قدرت را از طریق « دولت، قدرت، سوسیالیسم»استدالل در 

در واقع یک و در راستای یک ائتالف سیاسی به دست آورد، و این   های رای صندوق

 (MIR) مدل ممکن برای فرانسه بود. آلنده در سمت چپ جنبش انقالبی چپ شیلی

کرد. با این حال، پایان  قرار داشت که برای مثال همچون چپ رادیکال فرانسه عمل می

انگیز دولت وحدت مردمی به پوالنزاس نشان داد که اگر احترام به مؤسسات  غم

سیالیسم دموکراتیک است اما با این حال، کافی نمایندگی، یک شرط الزم برای سو

گرای رادیکال باید بتواند بر بسیج فراپارلمانی، نه تنها برای به  نیست. یک دولت چپ

دست آوردن قدرت، بلکه در طول گذار به سوسیالیسم، حساب کند؛ چراکه نه فقط 
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ه همچنین کار مشغول به کار در درون جامعه بلک برای مخالفت با نیروهای محافظه

گرا به بروکراتیزاسیون که پوالنزاس آن را  برای مبارزه با گرایشات دولت چپ

هایی از آن را در دستگاه حزب سوسیالیست  نامد و نمونه می« تکنوکراتیسم چپ»

 .بیند، الزم است فرانسه می

در پرتغال، تجربه دیگری است که بر اندیشه پوالنزاس تاثیر  ۱۱۷۴انقالب میخک سال 

شت. این انقالب منحصر به فرد بود؛ چراکه نیروهای مسلح موتور اصلی آن بودند. گذا

های اولیه از درون ارتش بیرون آمد که سپس با جنبش و  در این انقالب، تحرک

به یک یا چند شیوه متفاوت در   های عمیق مردمی پیوند خورد. نیروهای ارتشی آرمان

فاوت در مورد پرتغال در این واقعیت نهفته های مدرن حاضر بودند اما ت تمام انقالب

ها که موجب آغاز فرآیند انقالبی شد در ارتش روی داد.  ریختگی هم است که اولین به

دستگاه »تواند منشا خود را در  یک انقالب )برای نمونه انقالب میخک( با این شدت می

را تنها به دستگاه  گیرد و آن پوالنزاس از آلتوسر وام می را مفهوم این–بیابد « دولت

که « دوگانه قدرت»انتقاد پوالنزاس از استراتژی لنینیستی  .-دهد سرکوب تقلیل نمی

ناپذیر از هر فرآیند انقالبی  مقابله با دولت و ارتش را به عنوان یک لحظه اجتناب

تواند  یابد. این مسئله می بیند، یکی از منابع اصلی خود را در تجربه پرتغال می می

بر این مدعا باشد که گاهی اوقات عناصری که برای یک انقالب مفید هستند شاهدی 

 .ممکن است که در ارتش یافت شوند

مورد ایتالیا به خوبی در خدمت تحلیل « دولت، قدرت، سوسیالیسم»در هنگام نوشتن 

ترین حزب کمونیست در  بزرگ (PCI) گیرد. حزب کمونیست ایتالیا پوالنزاس قرار می

حزب آمادئو بوردیگا، -بود ۱۱۹۱  ی با بیش از دو میلیون عضو در دههاروپای غرب

پایان الهام و تحلیل برای  که منبع بی -آنتونیو گرامشی و پالمیرو تولیاتی

انریکو ، ۱۱۹۱شد. در سال  های پس از دوران جنگ جهانی محسوب می مارکسیست
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« می خزنده»ر بحبوحه را بر عهده گرفت. در همان زمان، د (PCI) رهبری گوئر برلین

گردهم جمع شده   Il Manifestoایتالیا، بخشی از حزب چپ که در اطراف روزنامه 

گیرد که در  شکل می« توافق تاریخی»بودند، از حزب اخراج شدند. سپس استراتژی 

، براساس توافق با حزب (PCI)آن اجازه پیوستن به قدرت حزب کمونیست ایتالیا 

کننده  انگیز شیلی نقشی تعیین گیرد. تجربه غم رت میصو (DC) دموکراسی مسیحی

دارد. به اعتقاد وی، به دالیل عمیق  گوئر برلیندر اتخاذ و اجرای این استراتژی توسط 

در ایتالیا را به دست آورد. در   تواند اکثریت رای شناختی، چپ ایتالیا هرگز نمی جامعه

لحظه بسیار ضروری است. ترور  در این (DC) نتیجه توافق با حزب دموکراسی مسیحی

توسط  -(PCI) حزب دموکرات مسیحی موافق با توافق با رئیس –آلدو مورو 

و همچنین مخالفت واتیکان و سفارت آمریکا،  ۱۱۷۱بریگاردهای سرخ در سال 

 .باشند« موافقت تاریخی»گیری این  توانند از دالیل شکل می

کند به نظر  بسط پیدا می« یالیسمدولت، قدرت، سوس»سیاسی که در -وضعیت تاریخی

های انقالبی و همچنین  ضدونقیض است. این وضعیتی سیال است که ظرفیت

دهد که از این نظر نیاز به استقرار یک تفکر استراتژیک  کارانه را نشان می محافظه

های پوالنزاس آمده  جدید وجود دارد. همچنین مختصات دیگر این دوره در صحبت

الجزایر گوالگ  مجمعبه مناسبت انتشار « توتالیتاریسم»بحث درباره است. برای مثال 

ای  و یا ورود به صحنه رسانه ۱۱۷۹در سال  «آلکساندر سولژنیتسین» نوشته

ها در اروپا است: ساالزار در  این دوره همچنین پایان دیکتاتوری«. فیلسوفان جدید»

درگذشت و در یونان  ۱۱۷۱پرتغال، همچنین در اسپانیا جایی که فرانکو در سال 

در آن شکل گرفت و در سال  ۱۱۹۷ها به سال  زادگاه پوالنزاس که دیکتاتوری کلنل

 .سرنگون شد ۱۱۷۴
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درگیری سیاسی پوالنزاس قبل از ورود به فرانسه، از حزب کمونیست یونان آغاز شد. او 

« داخل»در تقسیم حزب کمونیست یونان به شاخه حزب کمونیست  ۱۱۹۱در سال 

وست که به دنبال سرپیچی از مسکو بود و برخی از سردمداران آن امروز در ائتالف پی

پیسموس، یکی از اجزای  چپ رادیکال سیریزا حضور دارند )موسسه تحقیقاتی سیناس

پوالنزاس در سال  .(شود نامیده می« موسسه پوالنزاس»اصلی سیریزا که همچنین 

را به رشته تحریر درآورد. در حالی که « ها بحران دیکتاتوری»کتابی با عنوان  ۱۱۷۱

شدند، در آمریکای التین، آفریقا و آسیا از نو شکل  ها از قاره اروپا محو می دیکتاتوری

 .کردند گرفتند و تکثیر پیدا می می

 

 داری دولت سرمایه

سابقه از  داری یک دوره بی ، سرمایه۱۱۷۱از پایان جنگ جهانی دوم تا نیمه اول دهه 

سابقه بود.  نوعی بی داری به وفایی را پشت سرگذاشت، که در تاریخ سرمایهرونق و شک

کند و این اطمینان را  توافق فوردیستی، امکان توزیع مجدد رشد اقتصادی را فراهم می

های نسبتاً فقیر از جمعیت به کاالهای مصرفی  انگیزد که تا آن زمان بخش برمی

ی سیاسی، این دوره از دولت، دولتی دسترسی خوبی داشته باشند. در سطح نهادها

حاکم ۱۱۹۱گر است و ثبات خاصی از لحاظ نظم اجتماعی تا نیمه دوم سال  مداخله

آورد که برای  است. رشد درآمدهای مالیاتی این امکان را برای دولت به وجود 

های تأمین اجتماعی کارآمد را  سازماندهی اقتصاد، اقدامات الزم را انجام دهد و سیستم

که به ویژه با ظهور بیکاری ساختاری  ۱۱۷۱یجاد کند. با بروز بحران در نیمه اول دهه ا

مشخص شده است، دولت به سرعت ابزارهای خود را از دست داد. این در واقع همان 

 ۱۱۷۹مارکسیست آمریکایی در کتابی که در سال  جیمز اوکاننرموضوعی است که 

برد )در دولت، قدرت،  نام می« دولت بحران مالی»منتشر کرد از آن با عنوان 
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دولت، قدرت، »سوسیالیسم نیز به آن اشاره شده است(، مسئله دولتی که در 

یاد شده است. اولین تجزیه و « دولت در بحران»از آن با عنوان « سوسیالیسم

در حال  ۱۱۷۱گیرند و تا  شکل می ۱۱۹۱های پوالنزاسی دولت در اواسط دهه  تحلیل

هستند و از آن جا به تدریج پوالنزاس به ارزیابی و مرور مجدد پرورانده شدن 

دولت »داری را به عنوان  پردازد تا یک نظریه عمومی دولت سرمایه رویکردهای خود می

حل  طور یکسان عامل بحران و راه تنظیم کند. به اعتقاد پوالنزاس، دولت به« در بحران

 .بحران است

نخست،  .بندی شده است ای سرهم های ریشه از ایدهای  نظریه دولت پوالنزاس بر پایه

استقالل نسبی )خودمختاری نسبی( دولت در برابر طبقات مسلط است. به گفته 

داری نسبت به منافع بورژوازی از خودمختاری برخوردار است  پوالنزاس دولت سرمایه

 داری، دولت همیشه یک دولت اما این خودمختاری نسبی است. در دوران سرمایه

طبقاتی است. با این حال، به دو دلیل، در مقایسه با طبقات مسلط، از استقالل نسبی 

های جامعه از  داری است و بر همه بخش برخوردار است. تقسیم کار ماهیت سرمایه

های  گذارد. طبقات مسلط به عبارت دیگر به بخش جمله طبقات مسلط تاثیر می

مایه مالی، سرمایه تجاری، ارتش، پرسنل شوند: سرمایه صنعتی، سر سرمایه تقسیم می

با یکدیگر منطبق نیستند. به  لزوماً ها بخش این منافع …سیاسی، روشنفکران غالب

دادن آنچه که پوالنزاس بلوک  های مختلف طبقات مسلط و نشان منظور تسلط بر بخش

کی از پذیری که اغلب تحت هژمونی ی نامد، باید بتوانند بر ابزار انعطاف در قدرت می

آنها )به عنوان مثال، در دوران نئولیبرال، سرمایه مالی( درآمده است، منافع سایر 

ها تضمین شود. این ابزار چیزی جز دولت نیست. دولت به نفع حاکمیت  بخش

طور  کند در حالی که مستقل از این و یا آن بخش سرمایه است. به بورژاوزی کار می

ی ماهیت جمعی و متفاوت منافع طبقات مسلط  خالصه، استقالل نسبی دولت، نتیجه
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است. مارکسیسم اغلب برای نداشتن یک نظریه سیاسی مشخص، مورد انتقاد واقع 

دهد عمیقاً اشتباه است.  طور که پوالنزاس نشان می شده است. اما این انتقادات، همان

تواند وجود نداشته باشد و چرا  دهد که چرا سیاست نمی مارکسیسم توضیح می

های دیگر که به صورت  یاست امری بسیار ضروری است. برخالف بسیاری از نحلهس

دهد که سیاست،  اندیشند، مارکسیسم نشان می می« سیاست»انتزاعی به وجود 

هایی از طبقات مسلط و روابط قدرتی که مخالف با  محصول منازعه منافع بخش

این فضای اجتماعی گیرد. سیاست در  هایی از طبقات فرودست است، شکل می بخش

 .نامشخص ساکن است

داری این واقعیت است که بورژوازی  دلیل دوم برای استقالل نسبی دولت سرمایه

همیشه بهترین موقعیت را برای دفاع از منافع خود ندارد. طبقات مسلط اغلب در مورد 

خود فاقد درک روشن و دقیقی هستند. آنها بیشتر در تالش برای رفع منافع کوتاه 

این موضوع بدون  .زنند دت خود به ضرر منافع بلند مدت خود دست به عمل میم

هایی که شرح  های سیاسی مارکس، در بسیاری از قسمت تردید قاعده است و نوشته

ها و رویدادهای  زند، درآمیخته با توصیف بحران دهد بورژوازی دست به خطا می می

های اروپایی در حل اختالفات  ولتداری فعلی، ناتوانی د مشخص است. بحران سرمایه

های معاصر است. وجود یک دولت نسبتاً مستقل، به نوعی  نهادی اتحادیه اروپا، مثال

راهی برای مقابله با این تمایل بورژوازی به خطاکاری است. دولت منافع بلند مدت 

طبقات مسلط را از جمله از طریق سرکوب وسوسه آنی خود برای تامین منافع فوری 

طور عادی برعهده دارد؛  کند. این حداقل کارکردی است که دولت به زماندهی میسا

های بحران دولت این است که کمتر قادر به سازماندهی عقالنی و  چراکه یکی از جنبه

طور که پوالنزاس به آن اشاره  دوام هژمونی طبقات مسلط است، و تا حدی همان
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زه کافی از خودمختاری برخوردار نیست و کند، به این دلیل است که دولت به اندا می

 .خودمختاری و استقالل دولت نسبی است

این ظرفیت سازماندهی دولت باید مورد تاکید قرار بگیرد که مستقل از پاسخ به این 

شود یا نه.  سوال است که آیا دولت توسط نمایندگان طبقات باال )فرادست( هدایت می

رالف  -است مارکسیسم در بزرگ مشاجرات زا یکی که –در مشاجره با پوالنزاس 

داری خنثی  کند که بر خالف علم سیاست حاکم، دولت سرمایه میلیباند استدالل می

نیست، بلکه یک دولت طبقاتی است. استدالل میلیباند در حمایت از این تز است که 

نزاس طبقه سیاسی و اداره اجرایی اساساً متشکل از نمایندگان بورژوازی هستند. پوال

داری را تبدیل به یک  کند، اما برای او، آنچه که دولت سرمایه این نکته را انکار نمی

کنندگان آن نیست.  کند، مربوط به منشا طبقاتی حاکمان و اداره داری می دولت سرمایه

طور کامل توسط کارگران اداره شود اما هنوز یک دولت  تواند به این دولت می

دهد،  داری انجام می داری در دوران سرمایه دولت سرمایهآنچه  .داری باشد سرمایه

مربوط به عملکرد یکپارچه، منسجم و بازتولید سیستم است. به همین دلیل است که 

مورد انتقاد قرار « کارکردگرایی»میلیباند، پوالنزاس را به دلیل غلتیدن در ورطه 

ود را به عنوان کارکردی داری خ دهد؛ به این معنی که برای پوالنزاس دولت سرمایه می

شناسد. در مقابل پوالنزاس نیز به نوبه  دهد، به رسمیت می که برعهده دارد و انجام می

به این معنی که در نظر میلیباند دولت « ابزارگرایی»خود میلیباند را به دلیل ایده 

رای طور خالصه، ب به .دهد صرفاً ابزاری در دست طبقه حاکم است، مورد انتقاد قرار می

دار خدمت کند که از خودمختاری  تواند به طبقه سرمایه پوالنزاس، دولت زمانی می

برخوردار باشد. اگر فاصله میان دولت و طبقات مسلط کاهش پیدا کند، این وضعیت 

 .داری[ مضر و خطرناک است سرمایه]طور کلی برای سیستم  به
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 دولت به عنوان رابطه

کند که دولت به  بندی می را اینگونه صورت برهمین اساس پوالنزاس تعریف دولت

است  «تراکم یافتگی مادی رابطه قدرت میان طبقات و یا بخشی از طبقات»عنوان 

ترین تعاریف دولت در  )دولت، قدرت، سوسیالیسم(. تعریف پوالنزاس یکی از معروف

هایی که  سنت مارکسیستی است. برای یک خواننده شاید قبل از هرچیز، استعاره

کند، جالب باشد. در مارکسیسم کالسیک از مارکس تا  النزاس از آنها استفاده میپو

ها است. این  پایان از مفاهیم و استعاره ای تقریباً بی گرامشی، دکترین نظامی زمینه

و  Clausewitz ،Jomini، Delbrückها متشکل از خوانندگان منظم  نسل از مارکسیست

توان به  نوزدهم بودند. برای آوردن یک مثال تنها میهای نظامی قرن  سایر استراتژیست

اشاره کرد که به نویسنده « ضعیجنگ مو»و  «متحرکجنگ »تمایز گرامشیایی بین 

های زندان امکان طرح یک استراتژی انقالبی منطبق با اروپای غربی را  یادداشت

 .دهد می

دکترین نظامی  ۱۱۹۱در دهه « غربی»با گذار از مارکسیسم کالسیک به مارکسیسم 

ها  ها از دست داد. مفاهیم و استعاره وضعیت خود را به عنوان زمینه مفاهیم و استعاره

توان در کار پوالنزاس  ها و منابع متفاوت بیرون آمدند که این تفاوت را می از زمینه

کند،  که پوالنزاس در تعریف دولت از آن استفاده می« یافتگی تراکم»مشاهد کرد. ایده 

یافتگی، عبور یک گاز یا مایع به حالت جامد است. به  یمی گرفته شده است. تراکماز ش

هایی از طبقات  روابط قدرت میان طبقات و یا بخش «انجماد»این معنا، دولت محصول 

کند برای مثال او به  های تشریحی نیز استفاده می است. پوالنزاس همچنین از استعاره

کند. پوالنزاس واژگان  داری اشاره می ت سرمایهدول« بندی اسکلت»و یا « اسکلت»

دولت « معماری»یا « چارچوب»برد، به ویژه در آثار خود به  معماری را نیز به کار می
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مادی »دهند که به  کند. شیمی، آناتومی و معماری به پوالنزاس اجازه می اشاره می

سرکوبگر، –لت های دو دولت فکر کند؛ در واقع ماتریالیستی که در دستگاه« بودن

که به یکدیگر متصل هستند، متجسم شده است، امکان بازتاب و  -ایدئولوژیک و..

 .کند تحریک منطق دولت در بدنه اجتماعی را فراهم می

توان فهمی از تعریف پوالنزاسی دولت به دست آورد؟ این که دولت مدرن  چگونه می

چه کامالً تحت کنترل یک دولت طبقاتی است، به این معنی نیست که بلوک یکپار

بورژوازی است. دولت یک میدان استراتژیک است که در آن طبقات و یا بخشی از 

چرا بورژوازی »طبقات در یک مبارزه دائمی هستند. در اصل، سوال مهم این است: 

مردمی، به این دولت نمایندگی مدرن با -برای سلطه خود، به این دولت ملی

پاسخ به این سوال این است که «. به چیز دیگری؟ شود و نه  مؤسساتش، متوسل می

توانست شکل دیگری از  بورژوازی این شکل دولت را انتخاب نکرده است و اگر می

داری از جایی به جای دیگر، دولت  که در سرمایه کرد. در حالی دولت را انتخاب می

دهقانان،  شود: پرولتاریا، مردمی از سوی طبقه فرادست به بورژوازی تحمیل می-ملی

استراتژیک  پیامدهای دارای دولت فهم روش این. …طبقه متوسط، زنان، استعمار

بر این ایده استوار است که « ناپدید شدن دولت»مهمی است. نظریه مارکسیستی 

داری در نهایت منجر به منسوخ شدن این  دولت ابزار سلطه است و سرنگونی سرمایه

داری تا  اندیشد، دولت سرمایه طور که پوالنزاس می نابزار خواهد شد. اگر در مقابل، هما

حدی با مبارزات مردمی شکل گرفته است، نیاز به ناپدید شدن آن در گذار به 

 .شود سوسیالیسم بسیار کمتر آشکار می

کند. به اعتقاد او دولت یک ذات نیست،  ای دولت را تدوین می پوالنزاس نظریه رابطه

آمیخته،  تر در یک مجموعه از روابط درهم بیان دقیق بلکه یک رابطه است. دولت به

ای کارکردی و کارآمدتر شکل گرفته  ای متضاد و برخی دیگر به شیوه برخی به شیوه
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این روابط  -دموکراسی، دیکتاتوری، توتالیتاریسم -های سیاسی است. با توجه به رژیم

ند به نظریه طبقات توا کنند. مفهوم دولت پوالنزاس می در واقعیت تغییر پیدا می

« تکوین طبقه کارگر در انگلستان»اجتماعی ای.پی. تامپسون نزدیک باشد. در کتاب 

ی «فرآیند»کند که طبقات اجتماعی ذات نیستند بلکه  (، تامپسون استدالل می۱۱۹۹)

های مرتبط با آنها ساخته  هستند. طبقات اجتماعی با توجه به تجربیات افراد و گروه

آیند، بدین معنا که هویت یکی در تماس با هویت  وجود می در مخالفت بهشوند و یا  می

گوید، پوالنزاس  گیرد. آنچه تامپسون درباره طبقات اجتماعی می دیگری شکل می

طور  دهد که قدرت هرگز به گوید. جالب است که این رویکرد نشان می درباره دولت می

مرزهای دولت مدام تغییر  کامل در دولت متمرکز نشده است؛ به عبارت دیگر،

های فضایی و «ماتریس»دهد که هر دولت در  این رویکرد همچنین نشان می .کنند می

 .مدرن ملت است، جاسازی شده است  زمانی که مهمترین آن در دوره

 پرداز جهانی شدن پوالنزاس، نظریه

یست. کند، تنها یک دولت در بحران ن مشاهده می ۱۱۷۱دولتی که پوالنزاس در دهه 

 Les ، پوالنزاس در نشریه۱۱۷۹این دولت، دولتی در روند جهانی شدن است. در سال 

Temps Modernes نوشت و این نشریه به  طور مدام می سارتر )سارتر در این نشریه به

المللی  بین»ای پر سر و صدا با عنوان  شد( مقاله نوعی به نشریه سارتر شناخته می

طبقات »منتشر کرد. این مقاله امروز در کتاب « ملت-ولتداری و د شدن روابط سرمایه

های  پوالنزاس منتشر شده است. از زمان بحث« داری معاصر اجتماعی در سرمایه

 موضوع این …کالسیک میان کائوتسکی، لنین، رزا لوگزامبورگ، رودلف هیلفردینگ

مرجع اساسی پوالنزاس یک  مقاله. است داشته امپریالیسم های نظریه در مهمی تاثیر

الملل  پردازان معاصری است که به دنبال بسط رویکرد انتقادی به روابط بین برای نظریه
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هایی  هستند. لئو پنیتچ در کانادا و آلکس دمیرُویسه در آلمان در میان دیگران، نظریه

 .که با پوالنزاس شکل گرفت را گسترش دادند

بط اما متمایز اشاره دارد. نخست، در مارکسیسم، مسئله امپریالیسم به دو مسئله مرت

چه پیوندی میان مرکز و حاشیه سیستم، یعنی بین کشورهای صنعتی که پیش از این 

برند وجود دارد؟ به  اند و مناطقی که از توسعه نابرابر و ترکیبی رنج می صنعتی شده

ها  یافتگی بد( دومی توسعه)ها به عدم توسعه  شدن اولی خصوص، چه میزان صنعتی

های امپریالیستی چه روابطی با یکدیگر دارند؟ در متن  بسته است؟ دوم، قدرتوا

کند که  ، لنین استدالل می(۱۱۱۹) «داری امپریالیسم باالترین مرحله سرمایه»

دهد که احتماالً به  های مرکزی در تقسیم جهان را نشان می امپریالیسم رقابت قدرت

کرد  لف با کائوتسکی است که ادعا میشود. لنین مخا های زیادی نیز منجر می جنگ

ناپذیر است؛ به بیان  پذیر و حتی اجتناب همکاری میان کشورهای امپریالیستی امکان

روند کار در « فوق امپریالیسم»ی یا «اتحاد مقدس امپریالیست»تر، ظهور یک  دقیق

 .اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است

در  -امپریالیسم فوق یا و امپریالیستی-میان های درگیری –این دو وضعیت کالسیک 

های بعد اصالح شد. در زمان پوالنزاس، ارنست مندل، اقتصاددان تروتسکیست،  دهه

گیرد. مندل به ویژه در ساختار اروپا ظهور یک سرمایه رقابتی از  موضعی لنینی می

ی منجر امپریالیست-بیند که در نهایت به رقابت جدید میان سرمایه آمریکا را می

شود. از سوی دیگر، در جهان سوم، پل سوئیزی، امانوئل والرشتاین و آندره گاندر  می

دانند. این  کننده می داری فعلی تعیین فرانک، تضاد مرکز و حاشیه را در دوران سرمایه

است که توسط باران و سوئیزی در سال « سرمایه انحصاری»یکی از ابعاد مفهوم 

پوالنزاس این دو وضعیت را به یک اندازه اشتباه و خالقیت و  .به کار گرفته شد ۱۱۹۹

داند. آنها در کنار آنچه واقعیت  کارآمدی آن را در رابطه با مارکسیسم سنتی ناکافی می
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سابقه  کنند: ماهیت بی دهد حرکت می اصلی پس از جنگ جهانی دوم را تشکیل می

تین، خاورمیانه یا آسیا و حتی هژمونی آمریکا. این هژمونی در جهان سوم، آمریکای ال

اروپا( در )کند. با این حال، در هر دو مورد یکسان نیست؛ قاره قدیم  اروپا نیز عمل می

رابطه نواستعماری با ایاالت متحده قرار ندارد، برخالف کشورهای جهان سوم که در 

ا نسبت با ایاالت متحده مستقل نیستند. پس از جنگ جهانی دوم، سرمایه آمریکا ب

توافق نخبگان اروپایی در اروپا مستقر شد. با توجه به تخریب ناشی از دو جنگ 

برد. گشایش درها به سمت سرمایه آمریکا،  جهانی، قاره قدیمی در ویرانی به سر می

برای نخبگان اروپایی راهی برای بازسازی از لحاظ اقتصادی و سیاسی این قاره بود. به 

یشرفت مبارزات آزادسازی ملی در جهان سوم، این دلیل تقویت اردوگاه شوروی و پ

 .تواند راهی برای دفاع از منافع سرمایه باشد طور کلی می موضوع به

طور چشمگیری افزایش پیدا کرد. این  ها در اروپا به گذاری مستقیم آمریکایی سرمایه

دند. متحده بو داری ایاالت های تولیدی فعال سرمایه ها مربوط به بخش گذاری سرمایه

شوند؛  متحده بازگردانده نمی ها به ایاالت گذاری اغلب سود حاصل از این سرمایه

همچون یک رابطه امپریالیستی کالسیک میان یک کالنشهر و مستعمرات آن عمل 

های  های چند ملیتی آمریکایی شرکت کند. این سودها در اروپا، جایی که شرکت می

شوند. به نوعی شاهد همگانی رو به رشد  گذاری می تابعه در اختیار دارند، از نو سرمایه

متحده و سرمایه اروپا هستیم.  سرمایه ایاالت -ها نابرابر در سراسر بخش-ادغام

های حقوقی، مالیات  تغییر چارچوب :های اروپایی مسئول نظارت هستند دولت

 شرایط همین درون در …های کارگری سودمند، مذاکرات دستمزد، سرکوب اتحادیه

یابی تحت  اگر نببینیم که این ساخت البته شود، می آغاز اروپا یابی ساخت که تاس

کند آنگاه متوجه این فرآیند نخواهیم شد. امروز مسائل و  هژمونی آمریکا عمل می

شود. نقش وزارت  مشکالت اتحادیه اروپا به بخشی از این پیکربندی اولیه مربوط می



 پوالنزانسنیکوس 

 081 

ست جمهوری باراک اوباما( و به ویژه وزیر آن متحده )دوران ریا داری ایاالت خزانه

تیموتی گایتنر در حل بحران کنونی در اتحادیه اروپا، تصویری از آن است. برای 

کند  ها، تحت نظارت آنها عمل می شدن سرمایه، دور از تضعیف دولت پوالنزاس، جهانی

 .متحده آمریکا طور خاص تحت نظارت یک دولت: ایاالت و به

را بسط  -بورژوازی داخلی-النزاس یکی دیگر از مفاهیم اصلی خود یعنی پس از آن، پو

طور کالسیک دو نوع بورژوازی را به رسمیت  دهد. نظریه مارکسیستی امپریالیسم به می

بورژوازی ملی مستقل است، دارای «. کمپرادور»شناسد: بورژوازی ملی و بورژوازی  می

ملت وابسته است. از سوی -یک دولتمنافع و فرهنگ خاص خود است و وجود آن به 

دیگر، بورژوازی کمپرادور به سرمایه خارجی وابسته است و برای آن اغلب تنها یک 

واسطه ساده نسبت به یک قلمرو معین است. این یک پدیده معمول در کشورهای 

، این بورژوازی وضعیت مسلط خود را «خریدار»به معنی « کمپرادور»مستعمره است. 

 .آورد هایش برای تجارت با خارج از کشور به دست می از توانایی

بورژوازی داخلی به بورژوازی اروپایی پس از جنگ جهانی ]دوم[ در رابطه با 

آل  متحده اشاره دارد. از یک سو، بورژوازی داخلی با دور شدن بیشتر از نوع ایده ایاالت

آمریکایی از دست  بورژوازی ملی، استقالل و خودمختاری خود را در برابر سرمایه

با توجه به بازتولید سرمایه آمریکایی در »گوید،  طور که پوالنزاس می دهد. همان می

کار  چندگانه، در فرآیند تقسیم های وابستگی این( …درون خود این تشکیالت، )

آمیخته  المللی سرمایه تحت سلطه سرمایه آمریکا درهم المللی و تمرکز بین بین

یگر، بورژوازی داخلی بورژوازی کمپرادور نیست که تمام استقالل از سوی د« شوند. می

توانند متناوباً میان  خود را از دست داده باشد. تناقضات همچنان ادامه دارند و می

متحده و سرمایه اروپا ظاهر شوند. در بعضی موارد ممکن است که  سرمایه ایاالت

بورژوازی »نیز حفظ شود.  -برای مثال فرانسه دوران شارل دوگُل-استقالل سیاسی
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سیاسی خود منافع سرمایه -به این معنی است که در محاسبه اقتصادی« داخلی

کند؛ در این مورد سرمایه آمریکا. این یکی، به گفته پوالنزاس،  خارجی را درونی می

اجبار سرمایه اروپایی به بازسازی کردن همچنین منجر به بازسازی شکل دولت 

ها عمل کند، این امر )جهانی شدن( بر  شدن تحت نظارت دولتشود. اگر جهانی  می

 .گذارد ها تاثیر می ماهیت دولت

 گرایی اقتدارگرا دولت

جهانی شدن سرمایه با یک اقتدارگرایی رو به رشد دولت همراه بود. عنوان بخش 

است.  (گرایی اقتدارگرا )کاهش دموکراسی: دولت« دولت، قدرت، سوسیالیسم»چهارم 

گرایی اقتدارگر همراه با بورژوازی داخلی دو مفهوم پیشنهادی بسیار  ولتمفهوم د

بریم، سازگاری  جالب از سوی پوالنزاس هستند که با جهانی که امروز در آن به سر می

کند که دموکراسی بهترین  (، لنین استدالل می۱۱۱۷« )دولت و انقالب»دارند. در 

گامی که سرمایه در زمین دموکراسی داری است. هن شکل سیاسی ممکن برای سرمایه

داری که انقالبیون  نظام سرمایه .ای پیدا کرد ریشه گرفت، این رژیم پایداری قابل توجه

به دنبال سرنگونی آن هستند، از این نقطه نظر، در نهادهای دموکراتیک جاسازی شده 

 .است

داری و  ت سرمایهایده پوالنزاس این است که ما از ربع سوم قرن بیستم، از اتحاد قدر

دموکراسی برای  .ایم دموکراسی که توسط لنین شناسایی شده بود، بیرون آمده

دهد  های اجتماعی اجازه بروز می ساز شده است، زیرا به خواسته داری مشکل سرمایه

شود  کرات شنیده می به و همیشه که ،(…)سالمت، حقوق بازنشستگی، بیمه بیکاری

آیند.  ن است و فشاری برای کاهش نرخ سود به حساب میکه هزینه آنها باال و سنگی

داری اکنون به سمت یک شکل غیردموکراتیک تکامل یافته است که با آنچه  سرمایه

نامد، همراه است. پوالنزاس در اینجا بار  می« گرایی اقتدارگرا دولت»پوالنزاس با عنوان 
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کند که  رامشی استدالل میهای زندان، گ رود. در یادداشت دیگر به دنبال گرامشی می

ارتش، نهادهای مالی، نهادهای -در زمان بحران، نهادهایی که کمتر دموکراتیک هستند

به ضرر نهادهای دموکراتیک به ویژه مجلس، وارد صحنه  -بوروکراتیک، کلیسا

دهد. پوالنزاس میان  نامی است که گرامشی به این روند می« سزاریسم»شوند.  می

نامد، تمایز قائل  می« های استثنایی دولت»رگر با آنچه که خود گرایی اقتدا دولت

های غیردموکراتیک از جمله  به رژیم« های استثنایی دولت»شود. مفهوم  می

های  اشاره دارد. دولت« خواه تمامیت»های  های نظامی قرن بیستم و رژیم دیکتاتوری

گرایی  در عین حال، دولت های دموکراتیک دارند. استثنایی بنیادهای متفاوتی از رژیم

های نمایندگی است و استثناء نیست، بلکه  اقتدارگر، یک روند درونی در دموکراسی

است؛ یعنی زمانی که  ۱۱۷۱های دموکراتیک از دهه  ی رژیم سرنوشت مشترک همه

اکنون  گوید، هم طور که پوالنزاس می شود. دقیقاً همان داری ظاهر می بحران سرمایه

 .شوند های دموکراتیک همسو می عناصر استثنایی در ساختار دولت عناصر عادی و

های قوی و مقتدری نیستند، بلکه  های اقتدارگرا دولت طور متناقض، دولت به

هایی ضعیف هستند. این گزاره درست است که آنها ضعیف هستند و سپس  دولت

گرامشی: یک  شوند. یک دولت قوی بر هژمونی محکمی استوار است، به زبان مقتدر می

دهد، زور و  زمانی که یک هژمونی قدرت خود را از دست می«. هژمونی مجهز به اجبار»

دهد  های اقتدارگرا نشان می شود. ضعف دولت اجبار به نفع آن وارد عمل می

اقتدارگرایی در  .هایی منسجم نیست برند اغلب سیاست هایی که آنها به کار می سیاست

دئولوژیک قرار دارد. در غیاب انسجام ایدئولوژیک، خط نسبت معکوس با انسجام ای

ای است که ما امروز در  شود، این در واقع مسئله سیاسی دچار تردید و تناقض می

های درون آن به ویژه فرانسه  ملت-چارچوب حکمرانی اتحادیه اروپا و هریک از دولت

هور گذشته و حال جم طور که پوالنزاس در یک جمله محکم که روسای بینیم. همان می
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طور ناگزیر از نقطه کانونی که توسط  ها به این تناقض»گوید:  باید به آن فکر کنند می

جمهور وجود  کنند: یک رییس شود عبور می مدیر ارشد اجرایی )قوه مجریه( نمایان می

)دولت، قدرت، سوسیالیسم، صفحه « ندارد، بلکه چندین نفر در یک نفر وجود دارند.

۲۱۱) 

طور  کند و عملکرد قوه مجریه به گرایی اقتدارگرا، وزن مجلس کاهش پیدا می لتبا دو

های قوه مجریه عمل  گیری تصمیم« اتاق ثبت»یابد. مجلس به عنوان  نسبی افزایش می

های وزارتخانه  کند که تمایل به گرفتن فرم حکم را از مجلس برای اتخاذ در کابینه می

کند. اداره باید تبدیل به مکانی  ی نیز افزایش پیدا میدارند. در این بین وزن بوروکراس

های سرمایه و همچنین میان سرمایه و طبقات  برای سازش و توافق میان بخش

فرودست شود. مشکل به گفته پوالنزاس این است که بوروکراسی به اندازه کافی 

لوب پذیر و واکنشی برای انجام هماهنگی منافع حاکمان در یک شرایط مط انعطاف

های اتخاذ شده  ثباتی سیاست نیست، به همین دلیل این مسئله به تشدید بی

داری به عنوان یک موجودیت مطلق قدرتمند  انجامد. پوالنزاس از ایده دولت سرمایه می

ای از منابع قدرت و همچنین وحدت خاصی را  شود. حتی اگر بخش قابل توجه دور می

هایی که  انع از اقدام و منجر به تشدید تناقضدر درون خود حفظ کرده باشد، بحران م

های عادی دولت  هایی که در زمان شود؛ تناقض گذاری کرده است می دولت آنها را پایه

داری  طور که سرمایه قادر بود آنها را برعهده بگیرد و بر آنها تسلط داشته باشد. همان

اداره شرایط تولید و  کند. دولت در کند، دولت در جامعه نیز پیشرفت می پیشرفت می

ریزی شهری،  کند: حمل و نقل، آموزش، سالمت، برنامه بازتولید سرمایه دخالت می

 دولت بحران، یک بروز صورت در که است معنی بدان این …حفاظت از منابع طبیعی

حل و همچنین مشکل است. دولت خود خارج از بحران نیست، بلکه  از راه بخشی خود

دولت با مداخله برای حل آن، احتمال دارد که مشکل را تشدید  کند. بحران تولید می
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های کوچک تولیدی در اقتصاد یا اجبار به  کند، برای مثال دادن یارانه به برخی بخش

های بهره  کند و در مورد نرخ پرداخت مزایای بیکاری که بر بودجه دولت سنگینی می

ت کیش و مات است: عدم تواند در آینده به گرفتن قرض منجر شود. دول که می

برد.  تر شدن بحران را باال می مداخله غیرممکن است و مداخله ریسک عمیق

 .اقتدارگرایی نتیجه این تناقض در دولت است

 دوگانه علیه قدرت

پردازد. این  می «دوگانه قدرت»به نقد « دولت، قدرت، سوسیالیسم»پوالنزاس در کتاب 

ها این مفهوم را  شد. با این حال، مارکسیست مفهوم در چارچوب انقالب روسیه ظاهر

های مدرن از انقالب  توسعه دادند. در ابتدا لنین و تروتسکی به میانجی تمامی انقالب

توان  از این مفهوم را می  انگلیس به بعد آن را مورد بازخوانی قرار دادند. روایت پیچیده

امل یک فصل کامل تروتسکی که جلد نخست آن ش تاریخ انقالب روسیهدر کتاب 

دوگانه اشاره  است، یافت. لنین در سه متن به قدرت« دوگانه قدرت»درباره مفهوم 

در پراودا )روزنامه  ۱۱۱۷، یک مقاله در آوریل سال (۱۱۱۷« )تزهای آوریل»کند:  می

منتشر شد « دوگانه درباره قدرت»رسمی حزب کمونیست اتحاد شوروی( تحت عنوان 

منتشر شد.  ۱۱۱۷می -که در آوریل« رولتاریا در انقالب ماوظایف پ»و در بروشور 

 در اکتبر و فوریه–کند  لنین به این مسئله در گرما گرم عمل، بین دو انقالب فکر می

دوگانه در مقایسه با نوشته تروتسکی در  های لنین درباره قدرت به نوشته -۱۱۱۷ سال

ام تبعید در ترکیه نوشت، به هنگ ۱۱۹۱که در اوایل دهه « تاریخ انقالب روسیه»

 .دهند اهمیت کمتری می

قیام در  برای تاریخی آمادگی( …» )کند:  دوگانه را اینگونه تعریف می تروتسکی قدرت

دوره پیش از انقالب منجر به این واقعیت شده است، طبقاتی که برای تحقق بخشیدن 

د، بخش مهمی از به نظام اجتماعی جدید، بدون آنکه هنوز تبدیل به حاکم کشور شون
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قدرت دولت در دستان آنها متمرکز شده است، در حالی که دستگاه رسمی همچنان 

دوگانه در هر  در دست صاحبان پیشین باقی مانده است. این در واقع نقطه شروع قدرت

 «.انقالب است

دوگانه در مورد وضعیتی است که در آن دو قدرت در یک قلمرو مشخص با  قدرت

این  .کنند: قدرت وقت، تزاریسم در مورد روسیه، و جنبش انقالبی ییکدیگر رقابت م

رویارویی دارای یک ویژگی سرزمینی است؛ چراکه هر یک از نیروهای متعارض بخشی 

خواهند نیروی دیگر را که در  از فضای ملی )روستایی یا شهری( را اشغال کرده و می

است،  (قدرت وقت )موجودبینند، حذف کنند. دولت خود در کنار  مقابل خود می

کند ممکن است  طور که تروتسکی به آن اشاره می های آن همان گرچه بعضی از شاخه

 -نقطه برجسته یک–دوگانه یک نقطه اوج  توسط نیروهای انقالبی کنترل شود. قدرت

دوگانه همچنین  قدرت .در برخورد انقالبی، که فراتر از حفظ انقالب است، خواهد بود

شود، هر چند  که چگونه هویت نیروهای متعارض به وضوح مشخص می دهد نشان می

های مختلف جامعه باشد. از  ها ممکن است نتیجه اتحاد میان بخش که هر یک از بلوک

های  ، با گذار از انقالب۱۱۷۱در سال   کمون پاریس تا انقالب ساندینیست نیکاراگوئه

دوگانه در قرن بیستم، در نظریه و/ یا  روسیه، چین، ویتنام، کوبا و الجزایر، مدل قدرت

های خاص خود را دارد.  ها ویژگی کننده بود. قطعاً هریک از این انقالب در عمل تعیین

ها به تقسیم یک قلمرو پس از تغییر قدرت از یکی به دیگر  اما هریک از این انقالب

ب که از نیمه مسلح( موجود منجر شد. در نهایت تمایز میان اصالحات و انقال)نیروهای 

های انقالبی را تشکیل داد از مفهوم تغییر اجتماعی ناشی  دوم قرن نوزدهم جنبش

دوگانه در نظر بگیرد،  شود. هر جنبشی که این تغییر را بدون افتادن در مسیر قدرت می

است و در مقابل هر جنبشی که از این استراتژی « طلبانه اصالح»جنبشی 

 .است« نقالبیا»دوگانه( حمایت کند،  قدرت)
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دوگانه در بهترین حالت برای کشورهای غیردموکراتیک مناسب  برای پوالنزاس، قدرت

است، جایی که موسسات نمایندگی و جامعه مدنی شکننده است. در واقع، تاریخ 

فقط در جایی  (دوگانه دهد که این استراتژی )قدرت ها در قرن بیستم نشان می انقالب

جود داشتند، موفق بوده است. در کشورهایی که یک سنت های اقتدارگرا و که رژیم

کند،  دموکراتیک قدیمی در آنها وجود داشته، جنبشی که چنین استراتژی را اجرا می

ای است که گرامشی شروع به  شود. این همان مسئله مطمئناً به فاجعه ختم می

با هدف « جنگ موضعی»و « دولت یکپارچه»کند؛ در واقع دو مفهوم  شناخت آن می

تصحیح یک فرآیند انقالبی از سوی گرامشی شکل گرفت. این مفاهیم از سوی لنین و 

اجتماعی با -اند بلکه بیشتر نتیجه ناسازگاری شرایط تاریخی ریزی نشده تروتسکی طرح

داری یک  به گفته پوالنزاس دولت سرمایه .های بعد است مایه تفکر آنها در دهه بن

های اجتماعی نیست و به همین ترتیب  از درگیرینیست. دولت بیرون « قلعه»

توان آن را به عنوان یک قلعه از طریق محاصره در یک قلمرو بیرونی فتح کرد.  نمی

یافتگی مادی یک رابطه قدرت میان طبقات و یا بخشی از  دولت به عنوان تراکم

ف های مختل های دولت در درجه کند. تمام دستگاه طبقات، از تناقضات عبور می

هستند. در نتیجه، اشتباه است که دولت را تنها در یک طرف قرار داد، طرف 

دوگانه قرار داد. این هر دو طرف خط مقدم هستند و این خط  کار از قدرت محافظه

تر، چندین خط مقدم وجود دارد که برخی از  مقدم در واقع یکی نیست. به بیان دقیق

 .گذرند ها همچنین از درون دولت می آن

کند که پیش از این کشف نشده بود.  ن مالحظه مارکسیسم را وارد مسیر جدیدی میای

توقف انقالب مترادف با مقابله مسلحانه با دولت است. البته حفظ نظم موجود، در 

ماند. به این معنا، هر انقالب شامل لحظات  صورت لزوم حتی با خشونت نیز باقی می

ر به عنوان لحظات تعیین کننده در نظر ضد خشونت نیز است. اما این لحظات دیگ
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انداز نظامی تغییر اجتماعی بیرون  شوند، چراکه ما دیگر امروز از چشم گرفته نمی

شویم؛ در نقطه اوج فرآیند انقالبی. دولت  ایم. ما در همان اوج فرصت تسلیم می آمده

جود شود، حتی در خود سوسیالیسم نیز و در حال گذار به سوسیالیسم ناپدید نمی

داران نیست، پس هیچ  دارد. از آنجایی که دولت تنها یک ابزار ساده در دست سرمایه

ها تا به امروز توجه  دلیلی برای ناپدید شدن این سیستم وجود ندارد. مارکسیست

کمتری نسبت به مسئله شکل دولت در رژیم سوسیالیستی داشتند؛ چراکه برای آنها 

د. در حالی که به گفته پوالنزاس، این مسئله از بر سوسیالیسم، دولت را از بین می

اهمیت زیادی برخوردار است و باید در دستور کار تحقیقات مارکسیستی قرار بگیرد. 

دولت، »گیری  دموکراسی نمایندگی باید حفظ و ادامه داشته باشد. پوالنزاس در نتیجه

اهد بود یا سوسیالیسم یا دموکراتیک خو»کند که  تاکید می« قدرت، سوسیالیسم

بخش  الهام و اصلی منابع از –یکی از انتقادهای روزا لوکزامبورگ «. نخواهد بود

( به عملکرد لنین در انقالب روسیه این ۱۱۱۱« )انقالب روسیه»در جزوه  -پوالنزاس

آورد. فقدان  است که دموکراسی نمایندگی را به نفع شوراهای کارگری به تعلیق درمی

فرآیند  -وعات مستقل، انتخابات عمومی، آزادی عقیده، مجمعمطب-زندگی دموکراتیک 

تواند در این شرایط از فقدان سیاست  ای که می کند. تنها نمونه انقالبی را سرکوب می

بوروکراتیزاسیون اتحاد جماهیر شوروی که منجر به  .باقی بماند، بوروکراسی است

طور که  راتیک است. همانهای دموک استالینیسم شد، تا حدی به دلیل تعلیق آزادی

ها محصول مبارزات و فتوحات مردمی  کند، این آزادی پوالنزاس مدام به ما یادآوری می

 .در گذشته است و به همین دلیل باید از آنها دفاع کرد

کند، ترکیبی از  که پوالنزاس از آن دفاع می« مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم»

های خودمختاری در جامعه مدنی، به  و تجربه رادیکالیزه کردن دموکراسی نمایندگی

یا خدمات  و خدمات در همچنین و صنعتی بخش در و کار محل در -تنها نه اما–ویژه 
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تالشی برای تحت تاثیر قرار دادن « مسیر دموکراتیک به سوسیالیسم»عمومی است. 

در نهادها داری از داخل و بیرون است؛ به این معنا که با حضور  تناقضات دولت سرمایه

های  گیرد و فشار وارد کردن به دستگاه و در نظر گرفتن تغییراتی که در آنها صورت می

کنند؛ فضاهایی که در آن از  دولتی برای کشاندن آنها به فضاهایی که از آن فرار می

آن را  ۱۱۷۱که پوالنزاس در دهه « اُروکمونیسم انتقادی»مانند.  قدرت دولت دور می

و « درون»امل این جنبش دوگانه است. در کار پوالنزاس، ایده کند، ش مطرح می

شود که نتیجه آن رها کردن  گونه ناپدید شدنی، نسبی می دولت، بدون هیچ« بیرون»

های طبقات اهمیت بسیار زیادی در این فرآیند دارد.  دوگانه است. مسئله ائتالف قدرت

خرده بورژوازی »به موضوع ای از متون خود را  ، پوالنزاس مجموعه۱۱۷۱  در دهه

شود:  شناخته می« طبقات متوسط»دهد؛ که امروز با عنوان  اختصاص می« جدید

 درباره دوره آن در …ها، کارکنان اداری، مدیران، معلمان و کارمندان دولت، تکنسین

طبقه اجتماعی جدید است و یا یک پدیده ثانویه در ساختار  یک طبقه این آیا اینکه

های زیادی مطرح شد. این مسئله مربوط به ظهور  داری است، بحث جوامع سرمایه

ها و جدایی رو به رشد مالکیت و مدیریت سرمایه در آن دهه از «کادری»یا « مدیران»

خرده »کنند  داری بود. پوالنزاس از جمله کسانی است که استدالل می سرمایه

ند که اکنون بسیار حیاتی ک طور کامل است. او اضافه می یک طبقه به« بورژوازی جدید

است که جنبش کمونیستی منافع خود را دوباره بازشناسی کند؛ چراکه لزوماً با طبقه 

هایی که در اروپا و  ها حاکی از آن است که انقالب کارگر همخوانی ندارد. همه نشانه

دهند، ناشی از اتحاد طبقه کارگر و خرده بورژوازی جدید که  سایر نقاط جهان روی می

میشه مستعد واژگون شدن به سوی یک واکنش هستند، ناشی خواهد شد، درست ه

های  همچون آنچه که در شیلی اتفاق افتاد. به همین دلیل است که هژمونی سازمان



 و طبقه در آرای پوالنزانسدولت 

 089 

انقالبی درون خود امروز یک مسئله استراتژیک است. در این نقطه، وضعیت از زمان 

 .پوالنزاس تغییر چندانی نکرده است

 پس از فوکو

دو نظریه انتقادی قدرت که در قرن بیستم تاثیر بسیار زیادی داشتند، نظریه لنین و 

فوکو بود. در قلب تفکر انتقادی معاصر، رویکرد فوکویی، رویکرد لنینی را که تا ربع 

ای درباره قدرت که بیشتر مورد بحث و نظر  آخر این قرن حاکم بود، به عنوان نظریه

کنند،  ای که از آن ظهور می مفهوم از قدرت با زمینه بود، به حاشیه برد. این دو

شوند. لنین به دنبال سرنگون کردن تزاریسم بود، رژیمی که در آن دولت  مشخص می

و « ابتدایی»اکثریت قدرت را در اختیار داشت و به قول گرامشی در آن جامعه مدنی 

؛ یعنی تمرکز محوری-بود. مشخصه اصلی نظریه لنینیستی قدرت، دولت« بدون شکل»

محوری یکپارچه نیست، البته لنین به خوبی از -بر تصرف قدرت دولت است. این دولت

وجود اشکال خارج از دولت قدرت آگاه بود. مطالعات اخیر درباره آثار لنین نشان 

دهد که مسئله فرهنگ در ارتباط با سیاست، به ویژه در دوران پایانی زندگی او،  می

 .تبسیار حیاتی بوده اس

طور کلی با مارکسیسم قرار دارد، این تاکید  رویکرد فوکو در تضاد با رویکرد لنین و به

بر بخشی از قدرت است که دولت کنترلی بر آن ندارد؛ به بیان دیگر رویکرد فوکو غلبه 

بر این ایده است که تراکم قدرت درون دولت نیست، بلکه قدرت در بدنه اجتماعی 

فوکو به معنای تفکیک پراکنده و بافتی قدرت « زیک قدرتمیکرو فی»پراکنده است. 

طور  است اما با این حال فوکو مطمئناً دولت را نادیده نگرفته است بلکه تنها به

مشخص درباره آن صحبت نکرده است. در درسگفتار کلژدوفرانس در نیمه دوم دهه 

یافتن نوعی از پردازد که در آن به دنبال  می «مندی حکومت»فوکو به مفهوم  ۱۱۷۱

در « اداری/اجرایی»کند که جای دولت  است که در قرن هفدهم بروز پیدا می« قدرت»
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شود اما  داری در بیش از یک قلمرو اعمال نمی را گرفته است. حکومت ۱۹و  ۱۱قرون 

با هدف  -سالمتی، کار، محیط زیست-ها به دنبال حفظ شرایط زندگی  در جمعیت

همین دلیل است که فوکو این شکل از قدرت را کسب قدرت و سود است و به 

کند. عالقه فوکو  داند، قدرتی که زندگی را به ابژه خود تبدیل می می« قدرت-زیست»

ها  همیشه از نقطه نظر پراکندگی و عدم تمرکز است. حفظ وجود جمعیت« دولت»به 

تصاد شناسی، اق شود دولت دانش خود درباره آنها را توسعه دهد: جمعیت باعث می

ها )به عنوان  شناسی. این دانش افراد را از طریق معرفی مقوله سیاسی، آمار و یا جامعه

دهد. حکومت بر جمعیت با  های نژادی( و تنظیم رفتارها شکل می مثال، دسته

های قدرت باعث فرآیندهای  آوری همراه است که در آن فن« حکومت بر خود»

قدرت است که « حقوقی»رد فوکویی، مفهوم شوند. یکی از اهداف رویک سازی می سوژه

شود دولت یک قدرت  حداقل از زمان هابز در فلسفه سیاسی وجود دارد که باعث می

شود. پوالنزاس نخستین کسی  متمرکز باشد که از تساهل افراد به قانون حاصل می

کند،  طور جدی به چالشی که کار فوکو برای مارکسیسم ایجاد می است که به

دولت، قدرت و »در کتاب « مراقبت و تنبیه»ارجاع به نویسنده  .دپرداز می

ها عمالً خود یک کتاب در کتاب  طوری که این ارجاع بسیار زیاد است؛ به« سوسیالیسم

شناسد  اند. پوالنزاس در کتاب خود دائما پیوند با فوکو را به رسمیت می را تشکیل داده

تواند به  یسم استفاده کند. رویکرد فوکویی میتا از این پیوند بتواند برای تکامل مارکس

از نقطه نظر رویکرد  .عنوان مثال از ایده دوانگاری سرکوب/ ایدئولوژی قدرت فراتر رود

کند و یا قدرت توسط ایدئولوژی  مارکسیستی، یا قدرت توسط خشونت سرکوب می

که دارای بعد اغواگر است. عالوه بر این دو عمل، فوکو قدرت تولید شده توسط واقعیت 

خصوص توسط به  دهد. این بعد عملیاتی به عملیاتی است را نیز مورد تاکید قرار می

 .یابد شوند، تحقق می هایی که در لحظه تداعی می گردش درآوردن مقوله
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اند؛ از جمله  های متفکران غیر مارکسیستی شده ها همواره جذب دیدگاه مارکسیست

و در این میان فوکو نقش وبر و  -چه در گرامشیمورد وبر در لوکاچ و برناردو کرو

کند. اینکه سهم ساختارگرایی آلتوسر در طول  کروچه را برای پوالنزاس بازی می

گرامشی در کار پوالنزاس کاهش یافت، « فلسفه عمل»ها، به نفع تأثیر رو به رشد  سال

یک گرامشی امکان پیش بردن « فلسفه عمل»توضیح دهنده این واقعیت است که 

بحث سازنده با فوکو را برای پوالنزاس فراهم کرد، البته این موضوع مانع نقدهای 

تر از همه، در کار فوکو قدرت ذات  شود. اول و شاید مهم رادیکال پوالنزاس به فوکو نمی

و مرکزیت مشخصی ندارد، قدرت پراکنده و گسترده است که در همه جا و به هیچ 

جود دارد بدون آنکه بدانیم مبدا آن چیست، از سوی وجه در یک زمان نیست. قدرت و

گیری این  دیگر مقاومت نیز در برابر قدرت وجود دارد، بدون فهم چگونگی شکل

تر و  مقاومت در برابر قدرت. اما در مقابل، مارکسیسم در مواجهه با موضوع قدرت دقیق

داری، منبع  رمایهکند. به بیان پوالنزاس در س تر از رویکرد فوکویی عمل می تحلیلی

اصلی قدرت استثمار است. قطعاً این مورد به تنهایی نیست اما این مورد سایر موارد 

داری یک  دهد سرمایه کند که این موضوع دقیقاً نشان می دیگر را نیز تنظیم می

توسط « کار»شود، جایی که  است. استثمار در حوزه تولید ظاهر می« سیستم»

کشی از قربانیان  آید. استثمار و بهره دهد، به انحصار در می نمیای که آن را انجام  طبقه

دهد. از آنجا که استثمارگر نیاز به استثمار دارد،  می« مقاومت کردن»ها امکان  به آن

به تداوم فرآیند استثمار بستگی دارد، در « مالک»رفاه مادی و موقعیت وی به عنوان 

محدودیت دارد و به قربانیان و  واقع به همین دلیل است که استثمار همیشه

 دهد. استثمار را نباید به  ستمدیدگان امکان ایستادگی و مقاوت در برابر قدرت را می
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دهد؛ چرا که این موضوع تنها  تقلیل داد، همانطور که فوکو انجام می« قدرت»یک پس زمینه انتزاعی از 

 .کند پذیر می را امکانهایی برای فکر کردن به سلطه و مقاومت در برابر سلطه  شیوه

هایی که از قرن هجدهم برای  گیرد که بسیاری از دانش فوکو همچنین این واقعیت را نادیده می

رسد به معنی واقعی کلمه نه در حوزه دولت بلکه  اند، به نظر می اداره/مدیریت جمعیت توسعه پیدا کرده

کند،  تر می تر و گسترده سیم کار را عمیقطور مداوم تق داری به سرمایه .اند در حوزه تولید ظاهر شده

ای از تمرکز کار فکری است. به  شکل ماتریکس آن، تقسیم کار فکری و یدی است. دولت خود نمونه

ای خود شامل بروکراتیزاسیون و سودجویی  کار فکری به عنوان بدنه تخصصی و حرفه»گفته پوالنزاس 

، قدرت، سوسیالیسم( فهم تاثیر متقابل میان دولت) «.است که توسط دولت مدرن تعریف شده است

دانش و قدرت، به این معنا، تأثیر تقسیم کار بر بدنه اجتماعی است که فوکو هیچ وقت به آن توجه 

که براساس آن تاریخ مدرنیته، تاریخ برقراری صلح روابط اجتماعی « روایت بزرگ»با تأیید  .کند نمی

شود. یک نمونه با نفوذ از این  نت دولت معاصر از سوی فوکو میخواهد بود، منجر به نادیده گرفتن خشو

شود.  نوربرت الیاس یافت می« تمدن خلق و خو»در زمان فوکو و پوالنزاس در کتاب « روایت بزرگ»

مجدداً منتشر شد.( برای  ۱۱۹۱به صورت محرمانه منتشر شد اما در اواخر دهه  ۱۱۹۱)در دهه 

های قدرت و  طور مداوم تکنیک دولت انحصاری شده است و به خشونت فیزیکی توسط»پوالنزاس، 

« طور مستقیم اعمال نشود. خشونت به این که زمانی حتی ،(…کند ) ریزی می مکانیسم رضایت را پایه

ای که حتی آن را به کار  کننده است؛ به ویژه در لحظه به گفته پوالنزاس خشونت دولت بسیار تعیین

گر قدرت، به هیچ وجه اهمیت خود را از دست نداده است. اکنون،  کوبنگیرد. بنابراین جنبش سر

ناتوانی فوکو در  .خشونت متمرکز در دولت، با تاکید لنین، و پس از آن وبر، کامالً درک شده بود

اندیشیدن به خشونت جمعی از این دیدگاه پیامد داللت بر ناتوانی وی در اندیشیدن به تمرکز قدرت 

 .توسط دولت است

نین، فوکو و پوالنزاس، این توالی نظری حاوی نسلی از مسئله قدرت در قرن گذشته است. ترم سوم ل

کند. یک  لنین( و دومی )فوکو( فراهم می)آن، پوالنزاس یک نقطه تعادل پربار میان برآوردهای اولی 

طول قرن بعد شود که سهم پوالنزاس در  با وجود این، فرض می .روز شاید قرن بیستم پوالنزاسی باشد

 .بیشتر شده باشد
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 نیکوس پوالنزاس و نقش دولت

 جوانی دی مارکو
 ترجمه: حمیدرضا یوسفی  

به تولد نسل جدیدی از فعاالن سیاسی منجر شد که بعدها خود را در سمت  ۱۱۹۱مه 

چپ طیف سیاسی یا در برخی از کشورها در احزاب کمونیست یافتند. تحول حزب 

از این منظر بسیار جالب توجه است. پس از بسیج اجتماعی  (PCI) ت ایتالیاکمونیس

، ۱۱۹۱-۱۱۹۱های  ل عظیم، در میان دیگر دانشجویان و کارگران فلزکاری در سا

ها، زنان و روشنفکران(  های محلی حزب کمونیست ایتالیا توسط جوانان )مستقل بخش

 ۱۱۷۱تا  ۱۱۷۱های  یژه در میان سالو های آنتونیو گرامشی به شد. یادداشت تقویت می

ها محبوبیت بسیار زیادی پیدا کردند، در حالی که در  دوباره زنده شدند؛ این یادداشت

ای از اعتباری را که در جنگ جهانی  همان زمان اتحاد جماهیر شوروی، بخش عمده

 .داد دوم به دست آورده بود، از دست می

بحث درباره استراتژی احزاب کمونیست و  در همین شرایط است که در اروپای غربی

ای از  های چپ رادیکال در برابر دولت افزایش یافت. طیف گسترده سازمان
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تر  های مارکسیستی درباره دولت عمیق پردازان کوشیدند در تجزیه و تحلیل نظریه

مباحثه  «.دولت و انقالب»های لنین در  ویژه در بحث تعمق یا حتی تجدیدنظر کنند، به

کوس پوالنزاس و رالف میلیبند، استاد مارکسیست در دانشکده اقتصاد لندن، در نی

در محافل روشنفکری چپ به بحث مهم و جدیدی « نیو لفت ریویو»مجله بریتانیایی 

درباره نقش دولت از منظر مارکسیستی منجر شد. پوالنزاس در جبهه مارکس، لنین، 

زخوانی و نوآوری در این سنت بود. او خود گرامشی و آلتوسر قرار داشت، اما خواهان با

دانست اما معتقد بود نظریه مارکسیستی درباره دولت کافی  را پایبند به مارکسیسم می

داری و نتایج احتمالی آن  به تحلیل نقش دولت سرمایه ۱۱۹۱و کامل نیست. او از دهه 

 .برای گذار به سوسیالیسم پرداخت

در آن  .ها شده بود کودتا منجر به دیکتاتوری کلنلدر یونان، شرایط خاصی حاکم بود: 

بود، انشعاب حزب کمونیست یونان « حزب کمونیست داخل»هنگام پوالنزاس عضو 

 «حزب کمونیست داخل»رخ داد.  ۱۱۹۱پس از مداخله شوروی در پراگ در سال 

داشت و  (KKE) انشعاب داخل( نفوذ بسیار ضعیفی نسبت به حزب کمونیست یونان)

بخشی از اعضای آن به صفوف  ۱۱۱۱نیز منحل شد. در اوایل دهه  ۱۱۱۱ه در ده

های اخیر  سیناسپیموس )ائتالف نیروهای چپ پیشرو( پیوستند؛ سازمانی که در سال

گیری سیریزا انجامید. گروه دیگری نیز پیش از پیوستن به سیریزا در سال  به شکل

 .به فعالیت خود ادامه دادنددر یک مسیر مستقل برای مدتی  (AKOA) با نام ۲۱۱۹

 

 کدام رویکرد به دولت؟
 

انجامد. پوالنزاس، در مقام یک مارکسیست،  تفکر پوالنزاس به راحتی به یک سنتز نمی

گیرد  ای در نظر می «سوژه»کند که دولت را به عنوان  مشخصاً با دیدگاهی مقابله می

ای که دولت را از  ایده .کند که خودخواهانه اراده خود را بر طبقات اجتماعی تحمیل می
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پوالنزاس همچنین با آنچه یک  .رسد کند به نظر پوچ می طبقات اجتماعی جدا می

طور خالصه، با  کند: رویکرد ابزارانگارانه به دولت. به نامد مقابله می دیگر می« افراط»

ن دولت را به عنوا« انگاری ابزار»توان گفت:  می «مانیفست حزب کمونیست»تأکید بر 

« کمیته اجرایی»گیرد، ابزاری که در خدمت بورژوازی و به نوعی  یک شیء در نظر می

گیرد. پوالنزاس  بورژوازی است و بورژوازی براساس اراده خود آن را به خدمت می

داری دولتی انحصاری نامیده  طور خاص با نظراتی به مخالفت برخاست که سرمایه به

احزاب کمونیست اروپایی رایج بود. به گفته وی،  شود و در آن زمان در بسیاری از می

ها دولت را به عنوان یک ابزار خالص سرمایه انحصاری، به معنای انحصارهای  این نظریه

کنند و متوجه نیستند که دولت باید همواره و همیشه نماینده منافع  بزرگ، درک می

ساس ادعای سانتیاگو بلندمدت کل بورژوازی باشد. به این ترتیب به عنوان مثال، برا

کاریلو، که در آن زمان دبیر کل حزب کمونیست اسپانیا بود، دولت دیگر از منافع کل 

کند. به گفته وی، هیچ پیوندی میان دولت و انحصارات وجود  بورژوازی دفاع نمی

 .کنند داری انحصاری دولت ادعا می پردازان سرمایه که نظریه ندارد، چنان

کند. کافی  داند و بر آن تأکید می طلبی می ر این موضع را اصالحپوالنزاس خطر نهفته د

است دولت را از دست سرمایه انحصاری کنار بگذارید تا آن را ابزاری برای خدمت به 

یک دموکراسی واقعی یا حتی در خدمت طبقه کارگر قرار دهید. به این ترتیب دولت 

راه را برای اتحاد میان طبقه  شود که در نظر گرفته می« طرف بی»به عنوان یک امر 

کند. این در واقع ادعای  های غیرانحصاری بورژوازی مشخص می کارگر و بخش

 .سانتیاگو کاریلو است

تر از ادعاهای پوالنزاس  داری انحصاری دولتی در واقع کمی جزئی های سرمایه نظریه

نویسد: این  می داری انحصاری دولتی پردازان سرمایه است. یوجین وارگا یکی از نظریه

داری  سرمایه :است، یک نوع اتحاد است بین دو نیروی مستقل« همگرایی»یک 
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ای از  بندی، به درجه سو و دولت از سوی دیگر، بر طبق این صورت انحصاری از یک

کند  استقالل )خودمختاری( دولت نیاز است. این موضوع دیگری است، وارگا تأکید می

جانبه دولت از سرمایه انحصاری است. در میان امور  یککه این تنها تسلیم و اطاعت 

مختلف، دولت به انجام وظایف اقتصادی خاصی نیاز دارد که برای حفاظت از نظم 

اقتصادی ضروری است، اما برای سرمایه خصوصی سودآور نیست. رالف -اجتماعی

ستان یک کند که در انگل میلیبند با استفاده از یک نقطه شروع متفاوت خاطرنشان می

شدن دولت سوسیالیستی کلمنت اتلی، درست بعد از  روند مشابه وجود داشت: ملی

داری بریتانیایی  جنگ جهانی دوم، در وهله اول به تولد یک زندگی جدید در سرمایه

خودمختاری( مشخصی در بخشی از دولت )کمک کرد. این کارکرد تابع استقالل 

 .است

های میان نه فقط انحصارها و  گذارد بر تناقض ز میعالوه بر این، وارگا همچنین تمای

های بورژوازی، بلکه همچنین در داخل بورژوازی انحصاری و نیز بین دولت  سایر بخش

های نفتی  تواند اختالف بین شرکت های بورژوازی انحصاری. یک مثال معاصر می و الیه

شده علیه هر کشور  اعمال های متحده یا اتحادیه اروپا در مورد تحریم انحصاری و ایاالت

تولیدکننده نفت باشد. حتی در یک بخش واحد رقابت وجود دارد، مثالً در مناقصه 

عمومی. بر اساس این نظریه، وارگا از امکان ائتالف ضدانحصاری طبقه کارگر با 

کند، ائتالفی که هدف آن حذف انحصارهای بزرگ  بورژوازی غیرانحصاری دفاع می

داری است. دیدگاه مشابهی که یکی از مبانی نظری  شدن سرمایهحتی قبل از ناپدید

حزب کمونیست  ۷۱مصالحه تاریخی معروف در ایتالیا خواهد بود؛ جایی که در دهه 

 .دهد پیشنهاد ائتالف با حزب راست دموکراسی مسیحی را می

 

 تراکم روابط قدرت
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نیم. پوالنزاس با الهام از به اعتقاد پوالنزاس، اشتباه است دولت را یک کل یکپارچه بدا

یافتگی مادی رابطه  تحلیل مارکس از بناپارتیسم در فرانسه دولت را به عنوان تراکم

کند که به شکل خاصی در درون  قدرت بین طبقات یا بخشی از طبقات تعریف می

های مهم  افتد. این تعریفی نسبتاً پیچیده از دولت است اما یکی از جنبه دولت اتفاق می

برخوردار است. این « استقالل نسبی»ین است که دولت نسبت به طبقه حاکم از آن ا

است؛ چراکه دولت تنها زمانی « ضرورت»یکی از نتایج مبارزه طبقاتی و در واقع نوعی 

های مختلف این طبقه از  تواند به طبقه مسلط خدمت کند که نسبت به سایر بخش می

ه او اجازه سازماندهی هژمونی و منافع استقالل نسبی برخوردار باشد، چیزی که ب

های  دهد. موسسات دولتی لبریز است از تناقض مدت کل طبقه مسلط را می طوالنی

های مختلف طبقات  های مختلف، تناقضاتی که میان بخش ها و دستگاه بین ارگان

کند بلکه همچنین  وجود دارند. در واقع این روابط است که نه تنها دولت را ایجاد می

ای است که منافع کلی سیاسی بلوک قدرت را  ه عنوان یکی از نتایج فرایند پیچیدهب

دولت نه یک ابزار است که بتوان آن را در دست گرفت و نه یک قلعه  .کند تضمین می

برای اشغال، بلکه قلب اِعمال قدرت سیاسی است. دولت همچنین نقش واسطه یا 

ن حال سازماندهی درونی طبقات تحت سلطه بورژوازی را بازی و در عی« کننده اداره»

 .کند. دولت به نوعی حزب سیاسی طبقات مسلط است را مختل می

ها همچنین به طبقات فرودست و تحت سلطه  اما پوالنزاس معتقد است که این تناقض

 بنابراین و بکوشند نهادها به دادن پایان راه  توانند در دهد. آنها در واقع می می« امید»

 برای. کنند تقسیم عمودی طور به بورژوازی علیه ها تناقض این از استفاده با ار دولت

این معنی  به موقعیت این. کنند مبارزه دولت زمین در طبیعتاً باید آنها هدف این

داری انحصار دولتی هیچ  های سرمایه گیری پوالنزاس و نظریه نیست که بین نتیجه
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دهد  یه و تحلیل دقیق طبقه پوالنزاس نشان میتفاوتی وجود ندارد. بر این اساس، تجز

ها درون دولت که در سطح باالتر قرار دارند ممکن است یک ویژگی مثبت  که تناقض

طبقاتی داشته باشند، تزی که البته از نظر ورگا قابل دفاع نیست. این دیدگاه بر 

مایز اساسی گذارد. نویسنده ت چگونگی انتقال به سوسیالیسم در نظر پوالنزاس اثر می

بیند که  های تز پوالنزاس و سوسیال دموکراسی را در درون نقشی می میان موقعیت

 .کنند در داخل دولت ایفا می« عمل»های اجتماعی مستقل در حمایت از  جنبش

 

 به سوی یک سوسیالیسم دموکراتیک
 

و با خالصه دیدگاه پوالنزاس درباره مسیر رسیدن به سوسیالیسم در آخرین اثر بزرگ ا

آمده است. به گفته پوالنزاس اساساً دموکراسی « دولت، قدرت، سوسیالیسم»عنوان 

شود، در هر صورت منجر  طور کامل جایگزین دموکراسی نمایندگی می مستقیم، که به

به دیکتاتوری خواهد شد. پوالنزاس قصد دارد در حمایت از دموکراسی، دموکراسی 

 .مستقیم درآمیزد نمایندگی در نهادها را با دموکراسی

پوالنزاس، با ابراز نگرانی از خطر اقتدارگرایی، در اینجا در وهله اول از استراتژی 

ای که به موجب آن کل یک دولت باید با  گیرد، ایده لنین فاصله می« قدرت دوگانه»

جانبه تحت رهبری یک حزب کمونیست نابود شود و سپس دولت دیگری  حمله همه

توسط شوراهای کارگری و یک دموکراسی مستقیم ساخته شده جایگزین آن شود که 

 .است

پوالنزاس، درست مثل سایر مشاجرات خود با نویسندگان دیگر، در اینجا نیز به 

ما »لنین آمده است: « دولت و انقالب»پردازد. در جزوه  استدالل اصلی لنین می

های نمایندگی درک  نتوانیم دموکراسی، حتی دموکراسی پرولتاریا را بدون سازما نمی

لنین در حین تأمل « توانیم و باید آن را بدون پارلمانتاریسم درک کنیم. کنیم؛ اما می
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راه خروج از پارلمانتاریسم البته »کند:  بر مثال کمون پاریس به این موضوع اشاره می

الغای نهادهای نمایندگی و اصل انتخاب نیست بلکه تبدیل نهادهای نمایندگی از 

رسد  در این سطح، به نظر می« های کارآمد و موثر است. ای وراجی به اندامه مکان

طور عمده به نگرانی پوالنزاس برای حفظ نهادهای  تناقض بین پوالنزاس و لنین به

 .گردد نمایندگی موجود در عملکردهای معمول آنها برمی

ی به سو»با یک فصل با عنوان « دولت، قدرت، سوسیالیسم»تصادفی نیست که 

زیرا  :آور باشد یابد. این عنوان ممکن است شگفت پایان می« سوسیالیسم دموکراتیک

این تصور را به همراه دارد که سوسیالیسم غیردموکراتیک است، و به خودی خود ایراد 

آید که هدف آن خدمت به اکثریت قریب به اتفاق مردم است. اما  نظامی به شمار می

ر بر فاصله رسمی از اقدامات ضد دموکراتیک کشورهای این عنوان نزد پوالنزاس، بیشت

 .بلوک شرق پیشین و موقعیت استراتژیک جایگزین آن تأکید دارد

 

 چه استراتژی ای برای تغییر وجود دارد؟
 

تفکر استراتژیک پوالنزاس تحت تأثیر تحلیل طبقاتی او و همچنین دیدگاه او از دولت 

که پایانی بر دیکتاتوری  ۱۱۷۴تغال در سال و سوسیالیسم است. اما انقالب میخک پر

دهنده نقطه عطفی در تفکر پوالنزاس است. بسیاری از نیروها، از  ساالزار بود، نشان

دانند. پوالنزاس افسوس  گرایان، این انقالب را عمدتاً ملی و دموکراتیک می جمله چپ

شود.  ی دور میخورد که چرا این انقالب از مسیر رسیدن به یک جامعه سوسیالیست می

داند. در واقع، به نظر پوالنزاس امکان  او این شکست خاص را نتیجه استراتژی چپ می

که بتواند دولت را از بیرون تصرف « قدرت دوگانه»ایجاد یک وضعیت قدرت موازی یا 

 .کند وجود ندارد
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گیرد که این استراتژی دیگر مطلوب نیست و کار  پوالنزاس از این تحلیل نتیجه می

نویسد، نهادهای دولتی موجود نباید در آینده از بین رفته، تخریب یا  کند. او می نمی

کردن نهادهای موجود نیازمند دولت فعلی است که  نابود شوند. برعکس، دموکراتیک

کند که این  کند. او بعداً اضافه می عمل می« واحد عملیاتی»همچنان به عنوان یک 

است، نه یک ابزار است و نه « یکپارچه»ولت نه پذیر است؛ چراکه د موضوع امکان

 .ای برای تصرف از بیرون قلعه

های  توان انجام داد؟ پیشنهاد پوالنزاس افزایش تناقض اما برای این تغییر چه کاری می

درون دولت است. جنبش اجتماعی و احزاب چپ رادیکال دیگر نباید بیندیشند که 

وازی و خیالی در بیرون به وجود آمده، بلکه تضاد اصلی میان دولت و ساختار قدرت م

فرایند طوالنی تصرف » :این تضاد در درون خود نهادهای موجود شکل گرفته است

دهی این مراکز اشاعه  قدرت اساساً شامل اشاعه، توسعه، تقویت، هماهنگی و جهت

ن طوری که ای های دولتی قرار دارد؛ به ها در شبکه مقاومت است که در دسترس توده

مراکز اشاعه مقاومت تبدیل به مراکز واقعی قدرت در زمین استراتژیک دولت 

توان این جمله دیگر پوالنزاس را نیز  تر شدن این نقل قول می برای روشن« شوند. می

خواهند روابط قدرت را تغییر دهند،  ها، اگر می این مبارزات و جنبش»اضافه کرد: 

دولت و به عنوان قدرت دوم در مقابل آن تعریف  توانند خود را بیرون از مناسبات نمی

این « کنند، بلکه باید بکوشند تا روابط قدرت را در زمین خود دولت معکوس کنند.

کردن نهادهای موجود دولت است، چیزی که  قضیه، از جمله، به نوعی دموکراتیزه

 .گرا قرار گیرد تواند تحت عنوان یک دولت چپ می

خواهند تنها از بیرون اما با  کند که هر دو می ی را متهم میپوالنزاس، لنین و گرامش

های متفاوت به دولت حمله کنند. به گفته او، به عنوان مثال لنین قصد  تاکتیک

های دولت را ندارد بلکه تنها به حضور انقالبیون در دولت به  کارکردن در درون نهاد
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-ه جایگزینی دولت با ضدکند که باید در لحظه مناسب ب عنوان حاضرانی توجه می

کند تا زمانی  دولت کمک کنند. به بیان پوالنزاس، این استراتژی نزد لنین تغییری نمی

که در سطح ملی، قدرت موازی متمرکز شده و دولت قدیمی تخریب شده است، و 

طوالنی( موضعی که گرامشی در کنار )گرامشی نیز به این دیدگاه پایبند است. جنگ 

نهادهای دولتی « محاصره»کند، در چارچوب  یع( پیشنهاد میجنگ مانوری )سر

 .ماند موجود می

ای است که آنها به عنوان مرکز  ظاهرا تفاوت میان پوالنزاس و لنین در انتخاب نقطه

کنند. به اعتقاد پوالنزاس، تضاد اصلی نزد لنین تضاد بین یک  ثقل مبارزه اتخاذ می

سو و حزب از سوی  های مردمی از یک تودهدولت و یک قدرت دوگانه است که توسط 

های اصلی و  دیگر در بیرون از دولت تشکیل شده است. در مقابل، پوالنزاس بر تناقض

 .کند ها در درون دولت تاکید می های طبقاتی و انتقال آن تناقض

 

 یوروکمونیسم چپ
 

یا زود،  شود؟ دیر کمونیسم اروپایی )یوروکمونیسم( چگونه منجر به تغییر واقعی می

به وجود خواهد آمد که به واسطه آن پوالنزاس امیدوار است « نقطه گسست»یک 

برخی از نهادهای دولتی به صورت عمودی تقسیم شوند: برای مثال بخشی از بورژوازی 

علیه بخش دیگری از آن، یا بخشی از ارتش علیه بخش دیگر یا احتماالً تعداد کثیری 

امکان وجود دارد چون مبارزه طبقاتی فقط بیرون از علیه بورژوازی انحصاری، این 

های اجتماعی در  جنبش .شود بلکه در درون دولت نیز وجود دارد دولت انجام نمی

بیرون باید از این فرایند حمایت کنند. اگر این حمایت نباشد باز به اصطالح برگشت به 

 .ناپذیر است ای اجتناب کردن جامعه تجربه سوسیال دموکراتیک
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گیرد ولی از سوی دیگر خود را به  سو از لنین و گرامشی فاصله می والنزاس از یکپ

کند و با این کار قصد دارد خود را از آنچه  گرا معرفی می چپ« یوروکمونیست»عنوان 

نامد  پردازان سنت یوروکمونیسم( می سانتیاگو کارلیو )از نظریه« یوروکمونیسم راست»

دموکراسی و یوروکمونیسم  ک تفاوت اساسی میان سوسیالجدا کند. به اعتقاد کارلیو ی

داری را اداره و مدیریت کند  خواهد به نوعی سرمایه دموکراسی می وجود دارد. سوسیال

های راست  در حالی که یوروکمونیسم قصد دارد آن را تغییر شکل دهد. یوروکمونیست

اشند. با توجه به گفته طرف ب توانند بی تأثیر این نظرند که نهادهای دولتی می تحت

پوالنزاس ما متوجه نخواهیم شد که دیر یا زود چه زمانی یک نقطه گسست ظاهر 

شود، یعنی جایی که ما بنا داریم این نهادهای دولتی را اصالح و دموکراتیزه کنیم.  می

گام و  به های چپ که پوالنزاس هم به آن تمایل دارد، به تحول گام یوروکمونیست

لت باور ندارند. آنها بر این باورند تا وقتی نوعی گسست و شکاف وجود دو« تدریجی»

های درون دولت را افزایش داد. این  توان از طریق اصالحات تناقض داشته باشد می

تواند صرفاً از نوع یک جنگ مدنی باشد، بلکه نوعی بحران عمیق دولت  شکاف نمی

 .نند با یکدیگر برخورد کنندتوا های مردمی می است که در آن بورژوازی و توده

کند که در آن زمان  ( انتقاد می۱۱۲۱-۲۱۱۹پوالنزاس همچنین از لوسیانو گروپی )

عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایتالیا و مدیر مؤسسه مطالعات کمونیستی 

« قدرت دوگانه»پالمیرو تولیاتی بود. به اعتقاد لوسیانو گروپی، در حال حاضر وضعیت 

سو قدرت بورژوازی و از سوی دیگر  ر دستگاه دولتی مشاهده کرد: از یکتوان د را می

های محلی و استانی. بنابراین گروپی پاسخ  قدرت مردمی، به خصوص در سطح جمع

« های قدرت موقعیت»دهد به این سوال که آیا طبقات کارگری ممکن است  مثبتی می

که از پالمیرو تولیاتی، رهبر  را در درون دولت بورژوایی تسخیر کنند. این سوالی است

پوالنزاس با رد این موضوع  .تاریخی حزب کمونیست ایتالیا، هم پرسیده شده است
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اعتقاد دارد، بله درست است که طبقات تحت سلطه در درون نهادهای دولتی حضور 

دارند اما آنها همیشه به عنوان طبقات تحت سلطه حضور دارند، آنها در حال حاضر 

را در اختیار ندارند، چون قدرتمند بودن به عنوان نهادهای دولتی ممکن  قدرت واقعی

است و وحدت خاصی درون خود دارد. این بدان معنا نیست که این طبقات نباید در 

 .کردن آن از درون باشد درون دولت مبارزه کنند بلکه هدف باید تقسیم

 

 شود؟ چه کسی بسیج می
 

دهد که او اولویت را برای  انتقاد او از گروپی نشان میتوجه پوالنزاس به بسیج نیروها و 

های اجتماعی و  گیرد. در واقع، در این جنبش ساختن پایگاه نیروی مستقل در نظر می

درون مبارزات آنها، پوالنزاس نقش نه چندان مهمی برای حزب حاکم چپ رادیکال 

شدن  ته متمرکزتواند هس شود، به خصوص به این دلیل که چنین حزبی می قائل می

قدرت دوم باشد یا اینکه بتواند چنین قدرتی را هدایت کند. ایده پوالنزاس درباره نقش 

حزب به نوعی متفاوت از ایده گرامشی است. گرامشی به یک حزب انقالبی فکر 

ای، یک عنصر  با کنایه به ماکیاولی، با یک عنصر توده« شهریار مدرن»کرد، یک  می

« ایجاد نوع جدیدی از دولت»ی که دو عنصر دیگر را با هدف حاکم و یک عنصر میان

کند این  کند چون فکر می کند. اما پوالنزاس نقش این حزب را رد می به هم متصل می

نوع جدیدی »تواند به استقرار یک دیکتاتوری کمک کند. پوالنزاس در واقع  حزب می

شود و  ت قدیمی ساخته میرا در نظر دارد که از طریق نهادهای سیاسی دول« از دولت

 .نه بیرون از آن به واسطه یک حزب انقالبی

حتی با فرض تأکید پوالنزاس بر خدمت دولت به منافع بورژوازی، در مورد محتوای 

 .داری ممکن است بیش از حد توهم داشته باشیم دموکراتیک نهادهای دولت سرمایه

ک سازمان متمرکز در یک یا عالوه بر این، اگر فرض شود سرمایه انحصاری دارای ی
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کنند، امتناع از توسعه یک نهاد به سبک  چند نهاد دولتی است که برای آن کار می

تردید به نظر  احتماالً یک معضل استراتژیک است. اما این دیدگاه بی« شهریار مدرن»

پوالنزاس بیش از حد ابزارانگارانه است. عالوه بر این، پوالنزاس نسبت به رویکرد 

ای از بیرون با نهادهای دولت که به  یک در مواجهه با دولت یعنی برخورد جبههکالس

انجامد، بدبین است و  ها با آن می تخریب این نهادها از طریق رودررویی کارگران و توده

های بزرگ  کند که بدون جنبش به آن تمایلی ندارد. پوالنزاس خود اعتراف می

بیات دولتی لزوماً به چیزی بیش از رونوشت و اجتماعی و بسیج نیروها، این نوع تجر

شوند. اما در عین حال، طبق این استراتژی  دموکراسی تبدیل نمی تقلیدی از سوسیال

حزب قبل از اینکه انتخاب شود امکان ایجاد و پیشبرد چنین نیرویی را ندارد. شاید 

نیروها از ظاهر درست باشد که باید در درون دستگاه دولتی با بسیج  این حرف به

حمایت و پشتیبانی شود، اما اگر چنین ظرفیتی از درون ایجاد نشود، ما باز « کنش»

دهیم در لحظه تاریخی در مواجهه با قدرت وقت در یک  طور سنتی ترجیح می به

ای  جایگاه رودررو و بیرونی بایستیم. به همین دلیل است که خود پوالنزاس در مصاحبه

ه بنا دارد قدرت موجود را سرنگون سازد، باید مسائل زنان یا تردید دارد که آیا حزبی ک

محیطی را نیز بر طرف کند یا نه؟ در این چارچوب، یعنی در آن نوع  مسائل زیست

استراتژی که پوالنزاس مدافع آن است، نقش یک حزب کمونیست و یا چپ رادیکال 

 .کاهش پیدا کرده است

 

 گرامشی و آلتوسر نزد واندرولد
 

رامشی، همچون مارکسیسم ساختارگرای لویی آلتوسر، نفوذ زیادی بر کار گرچه گ

پوالنزاس داشت، تکامل نظری پوالنزاس به تدریج او را از تأثیراتی که در آثار 

 ۱۱۷۱او در سال  -کند. پوالنزاس در پایان زندگی  اش مشهود است دور می نخستین
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گیرد. در  و گرامشی، فاصله می اش، مانند لنین های اولیه از نوشته -خودکشی کرد 

تاکید پوالنزاس هنوز بر « قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»، در کتاب ۹۱اواخر دهه 

« دولت، قدرت، سوسیالیسم»یک تغییر فراپارلمانی متمرکز بود در حالی که در کتاب 

 .شود از کار اول خود دور می

کوشد  ه طبقاتی همچنان میپوالنزاس با دادن جایگاه مرکزی به بسیج مردمی و مبارز

 (۱۱۹۱-۱۱۹۹)از سوسیال دموکراسی متمایز باشد. با این حال، امیل واندرولد 

کند و در  شناس بلژیکی نیز در مورد مبارزه طبقاتی و بسیج مردم صحبت می جامعه

گیرد که تحول روبنای  ، نتیجه می«سوسیالیسم علیه دولت»، در کتاب ۱۱۱۱سال 

اند به شیوه ناگهانی و یا خیلی کند از طریق مبارزات جزئی و تو حقوقی و سیاسی می

یا با تسخیر »متفاوت صورت بگیرد. تصرف قدرت با توجه به گفته امیل واندرولد 

گیرد یا با تصرف ناگهانی دولت  اکثریت مجلس و دولت به وسیله انتخابات صورت می

یست از آنچه پوالنزاس در این نگرش واندرولد خیلی متفاوت ن«. از طریق انجام کودتا

 .پردازد آثار خود به آن می

داری به یک دولت پرولتری به گفته واندرولد، شامل درآمیختن  تبدیل دولت سرمایه

ها،  بسیاری از مراحل میانی با یکدیگر است. او معتقد است عملکرد سیاسی توده

واندرولد بر کند، به همین منظور  حاکمان را از طریق فشارهای خارجی مرعوب می

  های کارگری اصرار دارد. بدین ها و اتحادیه سازماندهی طبقه کارگر از طریق تعاونی

داران، اهمیت  های دولتی توسط سرمایه کردن اشغال دستگاه ترتیب، واندرولد با محکوم

های دولتی توسط کارگران دارد. واندرولد  های دستگاه ای بر تسخیر کارویژه ویژه

کند. او دولت  تاکید می« گر دولت اجباری/سرکوب»تری از  م گستردههمچنین بر مفهو

حکومتی با دولت صنعتی و دولت به عنوان حاکم را با دولت به عنوان اجراکننده 

کند. در این رابطه و به ویژه در ارتباط با استراتژی  )دولت اجرایی( از یکدیگر جدا می
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های  النزاس در چه سطوحی با نظریهسیاسی، در نهایت شناخت این موضوع که آثار پو

شناس  امیل واندرولد تفاوت دارد، جالب توجه خواهد بود.به گفته باب جسوب، جامعه

بریتانیایی، پوالنزاس به تدریج از گرامشی به سمت فیلسوف فرانسوی میشل فوکو 

شود. تغییر دیدگاه پوالنزاس به سمت دیدگاه سیاسی بیشتر ناشی از این  کشیده می

کند،  کم شروع به تجزیه و تحلیل حوزه سیاسی می عیت است که پوالنزاس کمواق

هم مستقل از حوزه اقتصادی. در واقع پوالنزاس همیشه بر استقالل نسبی حوزه  آن

مداخله دولت در اقتصاد به عنوان دخالت »... گوید:  کند، جسوب می سیاسی تاکید می

پوالنزاس  .ل سیاسی و نه اقتصادی استای از عوام عنوان نتیجه سیاسی و درک آن به

های اقتصادی در استفاده از قدرت سیاسی و نقش  در انجام این کار محدودیت

های حقوقی( در تضمین وحدت نهادی  های کنترل مالی را )برخالف مکانیسم مکانیسم

 «.کند دولت فراموش می

 

 .ها در دفتر روزنامه موجود است نوشت پی

 

 ۱۱۴مارکسیستی، شماره منبع: مجله مطالعات 
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 طبقات اجتماعی در اندیشه پوالنزاس

 کاوه مظفری
 

پردازان برجسته و مطرح مارکسیسم در دوره پس از جنگ جهانی دوم،  یکی از نظریه

  .نیکوس پوالنزاس است

باشد.  های وی با رویکردی ساختاری بیشتر درباره طبقات، سیاست و دولت می  اندیشه

ویژه درباره طبقات اجتماعی،  عمده پوالنزاس در زمینه نظریه مارکسیستی به آثار

 .قدرتِ سیاسی و دولت بوده است

داری به صورت یکی از  مشاجرات او با رالف میلیبند بر سر ماهیت دولت سرمایه 

مباحث کالسیک نظریه پردازی در این زمینه درآمده است. آثار عمده پوالنزاس 

داری  طبقات در سرمایه»(، 0968«)رت سیاسی و طبقات اجتماعیقد»عبارتند از: 

فاشیسم و »(، 0978«)دولت، قدرت، سوسیـــالیسم»(، 0975«)معاصر

 (.0976«)ها بحران دیکتاتوری»(، و 0979«)دیکتاتوری
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 های پوالنزاس مارکسیسم ساختاری و اندیشه

اری  د عه سرمایههای ساختاری به بررسی ساختارهای مسلط بر جام مارکسیست 

های ساختاری بسیار حائز اهمیت است، اما  گرایش دارند. اقتصاد برای مارکسیست

 .ها را با تقلیل گرایانِ اکونومیست یکی دانست توان آن نمی

ویژه ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز توجه  ها به ساختارهای گوناگونِ دیگر به آن 

ساختارهای دیگر را صرفاً بازتاب ساختار اقتصادی ها  دارند. در حقیقت این مارکسیست

تعیین »نقش « آخرین مرحله»پذیرند که ساختار اقتصادی در  دانند و تنها می نمی

ها نه تنها اهمیت نظام سیاسی و ایدئولوژیک را می پذیرند، بلکه برای  دارد. آن« کننده

سیاسی و ایدئولوژیک قائلند. به شکلی که این ساختارهای « خودمختاری نسبی»ها  آن

ای از زمان  های تحول مستقلی را در پیش گیرند و در هر لحظه ممکن است راه

  .صورت نیروهای مسلط بر جامعه پدیدار شوند توانند به می

های ساختاری بر هر ساختار که تأکید ورزند، باز معتقدند که کنشگران  مارکسیست

کنند؛ به این معنی که، کنشگران  ها پر میهایی را در این ساختار انسانی صرفاً جایگاه

های انفعالی یک چنین  بیشتر تحت الزام این ساختارها به سر می برند. با وجود داللت

ها فقط باید  گیری کنند که آدم دیدگاهی، این ساختارگرایان نمی خواهند نتیجه

ه پوالنزاس، بنشینند و در انتظار از هم گسیختگی نهایی نظام ساختاری بمانند. به گفت

اگر ما تنها سیاست صبر و انتظار را در پیش گیریم، هرگز آن روز بزرگ را نخواهیم »

 .«ها در نخستین ساعات صبح خواهیم بود دید، بلکه فقط شاهد رژه تانک

های ساختاری نیز  تصور فروپاشی ساختارهای جامعه بر عالقه عمده دیگرِ مارکسیست 

های میان  ها به تاکید بر تناقض آن«. نی نظامهای درو تناقض»داللت می کند: 

  .هایی که کنشگران با آن روبرویند ساختارها بیشتر گرایش دارند تا تناقض
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لویی آلتوسر را می توان اولین مارکسیست ساختارگرا دانست که به بازخوانی آثار  

ائه کرد. پرداخت و برداشتی ساختاری را از آثار مارکس ار« کاپیتال»مارکس به ویژه 

های مارکس در طول زندگی وی، تغییر موضع داده است  آلتوسر معتقد بود که اندیشه

 .برای آثار مارکس در نظر داشت« شناسانه گسست معرفت»و در واقع یک 

زمانی نوشته  0845و سایر آثار مارکس تا پیش از  0844های  به عقیده وی دستنوشته 

گرایی و نگران اثر مخرب  ، فلسفه، انسانشدند که مارکس به شدت تحت تأثیر هگل

، یک نوع 0845داری بر نوع انسان بود. اما بعد از  شرایط ازخودبیگانه کننده سرمایه

 .تر)به زعم آلتوسر( در آثار مارکس قابل مشاهده است گیری علمی جهت

کشفی علمی انجام داد که از جهت ماهیت و » 0845گوید که مارکس در  آلتوسر می 

البته موضع آلتوسر نسبت به جبرگرایان «. هایش در تاریخ سابقه نداشتپیامد

، «آخرین مرحله»اقتصاد در  تر بود؛ چرا که اعتقاد داشت: اقتصادی مالیم

است. یعنی اگرچه اقتصاد اهمیت بنیادی دارد، اما دیگر  (Determination)کننده تعیین

 .اجزای ساختاری نیز از اهمیت شگرفی برخوردارند

 روبناهای وی عقیده به. کشد می چالش به را روبنا –زیربنا « ساده»لتوسر، دوگانه آ 

 نیز «نسبی استقالل» از بلکه کنند، نمی بازتاب را اقتصادی اساس تنها جامعه

گردند. به نظر  (Domination)لطمس عامل توانند می زمانی در حتی و برخوردارند

، «اقتصاد»تار اصلی تشکیل می شود: آلتوسر یک فورماسیون اجتماعی از سه ساخ

اجتماعی را « کل»های متقابل این اجزای ساختاری،  کنش«. ایدئولوژی»و « سیاست»

های آلتوسر را شاکله اصلی  توان آثار و تحلیل سازند. در مجموع می در هر زمان می

 .مارکسیسم ساختارگرا به حساب آورد
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ختگرایانه آلتوسر را در تحلیل طبقات های سا طور کلی پوالنزاس کوشید، اندیشه به 

 .ها با دولت به کار بگیرد اجتماعی و رابطه آن

ویژه آثار  های نظری محسوسی از نظریات آلتوسر در آثار او وجود دارد، به اما چرخش 

« عمل و روابط نیروهای اجتماعی»که به « دولت، سوسیالیسم و قدرت»متأخر مانند 

ه آلتوسر از همه بیشتر به خاطر نقد متون مارکسیستی توجه بیشتری دارد. درحالی ک

شهرت دارد، پوالنزاس بیشتر بر تحلیل جهان واقعی و قضایایی چون طبقه اجتماعی، 

 .ورزد داری و دیکتاتوری تاکید می دولت سرمایه

هایش، نه تنها اقتصادگرایی)جبرگرایی اقتصادی( بلکه ساختارگرایی  او ضمن تحلیل 

همکارانش را مورد انتقاد قرار داد. بدین سان پوالنزاس، دست کم از آلتوسر و سایر 

برخی جهات، راهش را از افراد دیگر وابسته به مکتب مارکسیسم ساختاری فرانسه جدا 

 .اش جنبه عینی ببخشد کرد. برای مثال او سرسختانه کوشید تا به نظریه پردازی

های  تاری دیگر، درگیر فعالیتهای ساخ دیگر آنکه او بسیار بیشتر از مارکسیست 

توان پوالنزاس را یک مارکسیست ساختاری دانست؛  انقالبی روز شد. اما در مجموع می

ها مشترک است. او نیز اقتصادگرایی اولیه را  هایش با آن گیری چراکه بسیاری از جهت

ن داند. همچنی می« فقدان استراتژی انقالبی»کند، و آن را انحرافی ناشی از  رد می

مارکسیسم هگلی و مکتب انتقادی را که هر دو بر عوامل ذهنی تاکید دارند، رد 

 .کند قلمداد می« غایتگرایانه»های آنان را  ها و تبیین کند و تحلیل می

داری نوین از سه عنصر سازنده  جان کالم آثار پوالنزاس این نظر است که سرمایه 

ای در  اد. پوالنزاس نظر واقع بینانهاصلی ساخته شده است: دولت، ایدئولوژی و اقتص

ها را در  های ساختاری دیگر، آن مورد این ساختارها دارد و بر خالف مارکسیست

 .دهد ای بسیار تجربی مورد تحلیل و تدقیق قرار می گونه آثارش به
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های ساختاری دیگر  یکی از رویکردهای نظری و اساسی او که در آن با مارکسیست 

یا این تصور است که ساختارهای گوناگون « خودمختاری نسبی»ث اشتراک دارد، مبح

داری، به نسبت مستقل از یکدیگرند. اما پوالنزاس این رویکرد را بیشتر  جامعه سرمایه

  .از اندیشمندان دیگر بسط داد

داری با جدایی نسبی اقتصاد از سیاست و  کرد که دولتِ سرمایه او استدالل می

شود. همین قضیه در مورد  ز طبقات حاکم مشخص میخودمختاری نسبی دولت ا

های دیگر  اقتصاد و ایدئولوژی نیز مصداق دارد. بسط فکر استقالل نسبی به حوزه

  .آید جامعه، وجه تمایز دیگر پوالنزاس به شمار می

برای مثال او از خودمختاری نسبی اجزای گوناگون سازنده یک طبقه اجتماعی مانند 

گوید. پوالنزاس همه اجزای  های گوناگون سخن می ها و جناح دهها، قشرها، ر جرگه

دید، هرچند که بر خودمختاری  داری را در ارتباط متقابل می ساختاری جامعه سرمایه

 .ورزید ها نیز تاکید می نسبی هر یک از آن

شود به  دهد که مربوط می این قضیه جنبه متمایز دیگری از کار پوالنزاس را نشان می 

رباره اجزاء گوناگون بسیاری از ساختارهایی که مورد تحلیل قرار داده بود. او بحث د

ها را مرکب از  هایی یکپارچه در نظر نمی گرفت، بلکه آن ساختارها را به مثابه جامعیت

 .دانست چندین خرده ساختار می

طبقات اجتماعی است که در « های جناح»در این زمینه مشهورترین تصور او، تصور  

ارائه داده است. به عبارت دیگر، به نظر او، یک « داری معاصر طبقات در سرمایه»اب کت

طبقه اجتماعی جامعیتی یکپارچه نیست بلکه از چندین خرده واحد تشکیل شده 

  .است

به همین سان او در چهارچوب ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک نیز از خرده واحدها 

کند که از طریق  استفاده می« ها رده»طالح گفت. در این زمینه، از اص سخن می
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ها  های این رده شوند. نمونه جایشان در روابط سیاسی و ایدئولوژیک مشخص می

شوند و  شان با دستگاه دولت مشخص می عبارتند از کارکنان دولت که از طریق رابطه

شان در ساخت و پرداخت ایدئولوژی مشخص  رده روشنفکران که از طریق نقش

  .دشون می

  

 طبقات اجتماعی

داری از مباحث  چنانکه اشاره شد بحث درباره مختصات طبقات اجتماعی در سرمایه 

( 0975«)داری معاصر طبقات در سرمایه»ویژه در کتاب  عمده پوالنزاس است که به

نگرد و نظام  شود. وی از منظر یک مارکسیست به مسائل اجتماعی می مطرح می

کند. از این  ارچوب مفاهیم مارکسیستی تحلیل و تبیین میقشربندی اجتماعی را در چ

رو برای پرداختن به نقطه نظرات پوالنزاس در زمینه طبقات اجتماعی، الزم است 

 .کلیاتی از ادبیات مارکسیستی را به عنوان مقدمه یادآوری کنیم

هایی  مجموعه»در تئوری مارکسیستی « طبقات»کند،  همانگونه که پوالنزاس ذکر می

از عاملین اجتماعی هستند که اساساً، و نه انحصاراً، توسط موقعیتِ شان در فرایند 

به بیان دیگر طبقه اجتماعی، پایگاهِ مشترک افراد در سازمان «. شوند تولید تعریف می

  .اجتماعی تولید و روابط مالکیت است

ین معنی مفهوم طبقه در آثار مارکس در سطح تحلیل اقتصادی بیشتر نمود دارد. بد

در تعیین طبقه اجتماعی دارد اما نباید این « اساسی»که پایگاه اقتصادی افراد نقشی 

« کافی»نتیجه را گرفت که پایگاه اقتصادی برای تعیین طبقه اجتماعی، شرط 

 .باشد، بلکه صرفاً شرط الزم است می

ه، عوامل دارد ک پوالنزاس به تبعیت از آلتوسر در برداشت از آثار مارکس اذعان می 

نقش تعیین کننده دارند، « در نهایت»دهی به صورتبندی اجتماعی،  اقتصادی در شکل
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توان گفت  بنابراین می .اما سیاست و ایدئولوژی )روبنا( نیز از نقش مهمی برخوردارند

های ساختاری  که طبقه اجتماعی متاثر از مجموعه عوامل اجتماعی است که موقعیت

ح و توصیف بهتر موقعیت طبقاتی در فرایند تولید، باید به سازند. برای تشری را می

 .بپردازیم (Mode of  Production) «شیوه تولید»توضیح مفهوم 

(، همان فرایند اجتماعی تولید در دوره تاریخی خاص است؛ در واقع 0شیوه تولید) 

ر ها با هم و همچنین با طبیعت است. ه مجموعه عوامل و روابط تولید میان انسان

 :شود شیوه تولید به دو بخش تقسیم می

شامل نیروی مولد )انسان(، ابزار و وسایل تولید، زمین، مواد و منابع « فرایند کار» - 1 

شامل روابط مالکیت، و  «تولید اجتماعی روابط» - 2  اولیه، و سازماندهی فنی کار؛

ا طبیعت و با سایر سازماندهی اجتماعی تولید. در مفهومِ شیوه تولید، رابطه انسان ب

ها و چگونگی تولید، مصرف و توزیع تولیدات اجتماعی مشخص کننده جایگاه  انسان

 .باشد طبقاتی می

در تمامی جوامع طبقاتی)در سطح تحلیل تجریدی( دو طبقه اصلی در هر شیوه تولید  

دهد)طبقه استثمار شونده( و  ای که نیروی مولد را تشکیل می نقش دارند: طبقه

ای که مالکیت وسایل و ابزار تولید را در دست دارد. الگوی طبقاتی مارکس در  طبقه

 .کند داری نیز از مفاهیم باال پیروی می مورد شیوه تولید سرمایه

داری وجود دارند. اما)در  در شیوه تولید سرمایه« پرولتاریا»و « بورژوا»دو طبقه اصلی  

داری به عنوان شیوه تولید مسلط  هسطح تحلیل انضمامی( هنوز در جوامعی که سرمای

شوند، همچنین رشد  های تولید پیشین مشاهده می های شیوه وجود دارد، بازمانده

باعث گردیده که تقسیم طبقات اجتماعی به دو قطب کامالً « جدید»طبقه متوسط 

 .مجزا به سادگی میسر نباشد
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دد ادبیات مارکسیستی پوالنزاس یکی از اندیشمندان برجسته است که با بازخوانی مج 

های طبقاتی ارائه دهد.  سعی دارد مدل کامل و جامعی برای تعریف و تعیین جایگاه

یکی از مفاهیمی که وی درباره آن مطالعاتِ بسیاری انجام داده است، مفهوم مالکیت 

  .است

روابط مالکیت در هر شیوه تولید، نقش مهمی در تعیین جایگاه طبقاتی افراد دارد.  

کنترل  :(Ownership) مالکیت - 0یت از نگاه مارکس دارای دو وجه است: مالک

اقتصادی ابزار تولید یعنی قدرت تخصیص ابزار تولید برای استفاده و کنترل « واقعی»

کارگیری و  به معنی ظرفیت به :(Possession) تصاحب - 2تولیدات حاصل از آن. 

که هر یک از انواع مالکیت فوق را دارا  کنترل ابزار تولید. به عقیده پوالنزاس افرادی

 .شوند باشند، بورژوا قلمداد می

تواند شیوه  به عبارت دیگر بورژوازی کنترل واقعی ابزار تولید را در اختیار دارد و می 

با « انطباقی»برداری از آن را تعیین کند. البته این کنترل واقعی، ضرورتاً  عملی بهره

(. به هر حال در نظام 2یت حقوقی عنصری روبنایی است)مالکیت حقوقی ندارد و مالک

ها و  داری، مالکیت اقتصادی و واقعی وسایل تولید، همراه با تصرف عملی آن سرمایه

هاست. در زمینه چنین بحثی است که پوالنزاس مسأله  برداری از آن کنترل شیوه بهره

  .کند جایگاه طبقاتی مدیران را مطرح می

دهند، یعنی تعیین نحوه بهره برداری  ی که طبقه مدیران انجام میا کارکردهای عمده 

از وسایل تولید و هدایت سازمان کار مولد، با مالکیت عینی و اقتصادی و کنترل واقعی 

وسایل تولید همبسته است. پوالنزاس از امکان جدایی مالکیت اقتصادی وسایل تولید و 

  .ری پیشرفته سخن گفته استداری انحصا ویژه در سرمایه ها به کنترل آن

داری انحصاری، کنترل  با پیشرفت فرایند تمرکز و انباشت سرمایه و پیدایش سرمایه

یابد. با  عملی گروه مدیران بر وسایل تولید)تصاحب بدون مالکیت اقتصادی( افزایش می
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 کند که فرایند جدایی مورد نظر، به این معنی نیست که حال پوالنزاس استدالل می این

 .جدا شده باشد« جایگاه ساختاری سرمایه»کنترل عملی وسایل تولید از 

های ساختاری نیستند و طبقه سرمایه دار نیز  ها و جایگاه طبقات چیزی جز موقعیت 

ها است. فرایند جدایی مزبور تنها حاکی از این است که  یکی از این موقعیت

ه مدیران در درون روابط کارکردهای موقعیت طبقاتی، تعیین کننده جایگاه گرو

 .طبقاتی است

توان با استفاده از مفهوم مالکیت ابزار  برای تعریف پرولتاریا)طبقه کارگر(، صرفاً نمی 

تولید توصیف کامل و جامعی ارائه داد. بدین معنی که پرولتاریا فاقد مالکیت ابزار 

ان هر گروهِ فاقد تو باشد، اما تعریف معکوس الزاماً صادق نیست؛ یعنی نمی تولید می

مالکیت را پرولتاریا به حساب آورد. در حقیقت مشخص کردن مرز و محدوده طبقه 

 .پرولتاریا(، بسیار حائز اهمیت است)متوسط )خرده بورژوا( از طبقه کارگر 

مسأله دیگری که پوالنزاس به آن پرداخت و سعی نمود تعریف دقیق و مشخصی از  

ها با وجود  بود. برخالف پیش بینی بسیاری از مارکسیستبورژوازی  آن ارائه دهد، خرده

توان جوامع را صرفاً به دو طبقه پرولتاریا و بورژوازی  پیشرفت سرمایه داری، هنوز نمی

ای با نام مرسومِ طبقه متوسط در این میان وجود دارد که  تقسیم کرد؛ قشر گسترده

 .ها صورت نگرفته است های کالسیک درباره آن تبیین کاملی از سوی مارکسیست

پوالنزاس برای رسیدن به تعریفی دقیق، تنها به سطح اقتصادی اکتفا نکرده است و با  

های طبقات در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک سعی  بهره گیری از خصوصیات و ویژگی

بورژوازی را شرح دهد. بر طبق تحلیل او،  خرده« تعیین ساختاری»دارد، چگونگی 

بورژوازی  داری به تدریج جانشین خرده ید در فرایند رشد سرمایهبورژوازی جد خرده

های  بورژوازی سنتی که متشکل از طبقات باقیمانده از شیوه سنتی شده است. خرده
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دارانه بودند، مانند کسبه، پیشه وران، دهقانان و...، به مرور زمان به  تولید پیشاسرمایه

  .کنند سمت مدرن شدن حرکت می

پوالنزاس  .شود های جدید می ی جدید شامل کارمندان و صاحبان حرفهبورژواز خرده

بورژوازی از  سعی دارد در سه سطح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به تفکیک خرده

دهد  انجام می« کار غیر مولد»بورژوازی جدید،  پرولتاریا بپردازد. از نظر اقتصادی، خرده

 .کند یعرضه م« کار مولد»که طبقه کارگر  در حالی

سرپرستی و نظارت »بورژوازی جدید برخالف کارگران تحت  از نظر سیاسی، خرده 

انجام « کار فکری»بورژوازی جدید،  قرار ندارد. از نظر ایدئولوژیک، خرده« سرکوبگرانه

بورژوازی جدید از  خرده .دهند انجام می« کار بدنی»که کارگران،  دهد در حالی می

ویژه از نظر ایدئولوژیک. به این معنی  رژوازی سنتی است بهبو جهات مهمی دنباله خرده

که هر دو طبقه با وجود این که متعلق به دو شیوه تولید متفاوت هستند، نسبت به 

  .کنند مبارزه طبقاتی اصلی در جامعه، مواضع یکسانی اتخاذ می

ن بورژوازی سنتی و مدر در نتیجه این وضع، مسأله وحدت ایدئولوژیک میان خرده

توان آن دو را افراد یک طبقه دانست. به عبارت  آید و از همین رو است که می پیش می

دهند. عناصر  دیگر این دو طبقه از لحاظ ایدئولوژی یک طبقه واحد را تشکیل می

و قدرت   (Reformism)گرایی  اصلی این ایدئولوژی عبارت است از: فردگرایی، اصالح

 .پرستی

دارد تا بر هویت  بورژوازی را بر آن می ع پرولتاریایی، خردهواهمه در غلتیدن به وض 

طور کلی نسبت به  بورژوازی همچنین به شخصی و پیشرفت فردی تاکید کنند. خرده

داری نگرشی اصالح طلبانه دارد و رفاه حال خود را در چنین اصالحی  نظام سرمایه

بورژوازی است  ردهترین ویژگی سیاسی خ جوید. قدرت پرستی و قدرت طلبی مهم می

 .شود که از موقعیت بینابینی و شکننده آن در فاصله طبقات اصلی ناشی می
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بر طبق مفاهیم اصلی نظریه پوالنزاس، همانگونه که اشاره شد، تمیز میان  

بورژوازی و طبقه کارگر در سه سطح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ضرورت  خرده

غیر مولد از نظر اقتصادی به عنوان شاخص طبقه  یابد. تمیز میان کار مولد و کار می

به تنهایی « کار مزدی»آورد که  بورژوازی جدید این نتیجه را در پی می کارگر از خرده

معیار طبقه کارگر نیست. از همین رو به نظر پوالنزاس همه مزدبگیران کارگر محسوب 

 .شوند؛ زیرا کل مزدبگیران در کار مولد درگیر نیستند نمی

ارزش مازاد مادی و »ظور پوالنزاس از کار مولد، کاری است که تولید کننده من 

با توجه به  .کند ( است و در عین حال مبانی روابط استثماری را بازتولید می3«)کاالیی

دهند، خارج از طبقه کارگر قرار  این تعریف، مزدبگیرانی که کار غیر مولد انجام می

داری هستند.  استثمار در جامعه سرمایه« اصلی»رابطه گیرند؛ زیرا اساساً خارج از  می

بورژوازی جدید هرچند جزء بورژوازی نیست لیکن سهمی هم در تولید ارزش  خرده

طور غیر  شود و در عین حال به طور غیر مستقیم استثمار می مازاد ندارد و حداکثر به

  .رار داردارزشِ مازاد ق« بازتوزیع»برد. یعنی در مسیر  مستقیم سود هم می

از نظر ایدئولوژیک، طبعاً طبقه کارگر تحت سلطه قرار دارد و این خود ناشی از تقسیم  

بورژوازی جدید در فرایند تولید مادی کار فکری انجام  کار فکری و بدنی است. خرده

بخشد. بدین سان جدایی  دهد و به سلطه سرمایه بر کار، مشروعیت ایدئولوژیک می می

کارگران »شود.  یند برنامه ریزی و اداره در امر تولید توجیه میکارگران از فرا

( یعنی کارشناسان و متخصصان در فرآیند تولید، سلطه ایدئولوژیک سرمایه 4«)فکری

 .آیند کنند و بنابراین طبعاً جزئی از طبقه کارگر به شمار نمی را اعمال می

کند.  طبقاتی ایفا میبنابراین معیار ایدئولوژیک نقش مهمی در تعیین مواضع  

کارشناسان و متخصصان فنی گرچه خود از مزدبگیران مولد هستند، اما از لحاظ 

ایدئولوژیک موقعیت مسلطی نسبت به طبقه کارگر دارند و از همین رو جزئی از 
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روند. البته الزم به ذکر است که کار فکری، خود نیز  بورژوازی جدید به شمار می خرده

 .یکِ سرمایه قرار داردتحت سلطه ایدئولوژ

در مجموع باید عنوان داشت که آراء پوالنزاس در رابطه با طبقات اجتماعی بر سه  

نکته اساسی تاکید دارد: یکی اینکه؛ طبقات را نمی توان خارج از فرآیند مبارزه 

های مشخصی  های ایستا یا جایگاه طبقاتی تعریف کرد. به این تعبیر، طبقات، ساخت

طبقات در عین حال متضمن »تای جامعه نیستند. به نظر پوالنزاس: در ساخت ایس

 .«تعارضات طبقاتی و مبارزه طبقاتی هستند

شوند.  نمی توان گفت که طبقات اول وجود دارند و سپس وارد مبارزه طبقاتی می

توان  طبقات اجتماعی همان اعمال طبقاتی یعنی مبارزه طبقاتی هستند و تنها می

به سخن دیگر طبقات و مبارزه طبقاتی « رض با یکدیگر تعریف کرد.ها را در تعا آن

دهند که خصلت اصلی تقسیم  جزئی از خصلت تضادآمیز روابط اجتماعی را تشکیل می

صورت ایستا وجود  که، طبقات اجتماعی به رود. خالصه این اجتماعی کار به شمار می

 .یابند ندارند بلکه در عمل تعارض آمیز وجود می

های عینی در درون فرایند تولید اجتماعی  که؛ طبقات اجتماعی به موقعیت ایندوم  

های عینی مورد نظر، مستقل از اراده اعضاء  اشاره دارند. به نظر پوالنزاس، موقعیت

های طبقاتی عینی را با تحلیل  طبقات اجتماعی هستند. نباید تحلیل چنین موقعیت

 .کنند، خلط کرد ل میها را اشغا اعضاء طبقاتی که آن موقعیت

های ساختاری و عینی یاد شده به طور مستقل از کنشگران یعنی افرادی که  موقعیت 

گیرند، در فرایند تقسیم کار اجتماعی بازتولید  ها قرار می در درون آن موقعیت

 (5«)تعیین شدگی ساختاری طبقه»شوند. پوالنزاس چنین بازتولیدی را به عنوان  می

(Structural Determination of Classes)  طور کلی برای تعریف  کند. به نام گذاری می
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اری در درون روابط اجتماعی های عینی ساخت طبقات اجتماعی باید موقعیت

 .آمیز را بازشناخت تعارض

که؛ طبقات نه تنها در سطح اقتصادی بلکه همچنین در سطوح سیاسی و  سوم این 

شوند. به سخن دیگر، نه تنها موقعیت عینی  یطور ساختاری تعیین م ایدئولوژیک به

ها دارد، بلکه موقعیت  ای در تعیین و ایجاد آن اقتصادی طبقات اجتماعی، نقش عمده

 .آن طبقات در روابط ایدئولوژیک و سیاسی سلطه نیز به همان اندازه مهم است

 از دیدگاه پوالنزاس، روابط سیاسی و ایدئولوژیک، خود جزئی از تعیین شدگی 

ساختاری طبقه است. موقعیت عینی طبقاتی تنها نتیجه موقعیت اقتصادی در درون 

روابط تولید نیست بلکه نتیجه موقعیت افراد در درون روابط سلطه سیاسی و 

که عوامل سیاسی و ایدئولوژیک جزء عوامل سازنده  ایدئولوژیک نیز هست. خالصه این

 .و تشکیل دهنده طبقه است

( طبقات اجتماعی 0زاس درباره طبقات اجتماعی این است که؛ خالصه آراء پوالن 

ای  گونه ها مستقل از آگاهی و اراده اعضای طبقه، به دارند؛ یعنی آن« تعینی ساختاری»

( با این همه، طبقات یکسره با ساختارهای اقتصادی تعیین 2عینی وجود دارند. 

( پوالنزاس 3ا نقش دارند. ه شوند. بلکه عوامل سیاسی و ایدئولوژیک نیز در آن نمی

آنان درباره « ایستای»کوشید تا از مسأله همیشگی ساختارگرایان یعنی، از رویکرد  می

گفت که طبقات اجتماعی تنها از طریق فرایند  طبقات اجتماعی پرهیز کند. او می

شوند و این مبارزه نیز به مبارزات اقتصادی،  تعیین می« مبارزه طبقاتی»همیشگی 

شود. طبقات از ترکیب این مبارزات که پیوسته در  ایدئولوژیک تقسیم می سیاسی و

  .شوند جریان است، ساخته می

  
 

 



 پوالنزانسنیکوس 

 221 

 داری و مبارزه طبقاتی دولِت سرمایه

طبقاتی، یعنی « سلطه»در آثار اولیه پوالنزاس، دولت، نخست به عنوان جایگاه  

عنوان جایگاه  شود و سپس در آثار متأخر، دولت به محصولِ ساخت بررسی می

  .گیرد طبقاتی؛ یعنی محصولِ عمل مورد تحقیق قرار می« مبارزه»

بدین سان دو نظریه دولت در اندیشه پوالنزاس وجود دارد. نظریه دولت به عنوان 

 شباهت( 0968 –عرصه سلطه طبقاتی)در کتابِ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی 

 عنوان به دولت نظریه که حالی در دارد، کالسیک مارکسیسم تفسیرهای به زیادی

 .است تر بدیع( 0978 – سوسیالیسم قدرت، دولت، کتابِ) طبقاتی منازعه عرصه

کند که دولت روابط اقتصادی و سلطه طبقاتی را در سطح  پوالنزاس استدالل می 

کند. از این نظر، وضع سیاسی طبقه کارگر یعنی تفرقه و  می« باز تولید»سیاسی 

نتیجه نحوه عمل ساخت دولت است نه آنکه مقتضای ساخت  شکاف بین کارگران

« اجتماعی»داری ذاتاً متمایل به  تولیدی باشد. در حقیقت، ساخت اقتصادی سرمایه

کردن فرایند تولید و گسترش روابط جمعی در میان کارگران است. ساخت اقتصادی 

اخت سیاسی یا کند؛ در مقابل س نحوه تکوین و جایگاه طبقات اجتماعی را تعیین می

 .سازد دولت، موقعیت و سازماندهی سیاسی طبقات اجتماعی را مشخص می

سازمان یابی طبقات باال و بی سازمانی طبقات پایین، نتیجه عملکرد ساخت قدرت  

شود، لیکن از  وسیله فرایند تولیدی تعیین می دولتی است. ساخت دولتی گرچه خود به

کند. دولت اعضای یک طبقه اجتماعی را از  منازعه و آگاهی طبقاتی جلوگیری می

طریق عمل سیاسی و ایدئولوژیک خود همچون افرادی مجزا و منفرد به عنوان 

دهد، حال آنکه نظام تولید اقتصادی ذاتاً افراد را به درون جایگاه  جلوه می« شهروندان»

  .کند طبقاتی و جمعی هدایت می
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بت در میان اعضاء یک طبقه و کاهش ساخت سیاسی و ایدئولوژیک دولت، گسترش رقا

نماید. بدین سان، دولت به عنوان مظهر  منازعه میان طبقات متخاصم را تشویق می

شود. با این حال دولت از دیدگاه پوالنزاس عرصه سلطه  ظاهر می« مصلحت عمومی»

طبقه مسلط اجتماعی است، هرچند خود از طریق تشویق رقابت در میان اعضاء آن 

  .کوشد طح اقتصادی در سلب ماهیت طبقاتی آن میطبقه در س

به نظر پوالنزاس مبارزه طبقاتی در سطح سیاسی دارای استقالل نسبی از مبارزه 

مبارزه طبقاتی  .دارد طبقاتی در سطح اقتصادی است و مبارزه اخیر را از دیده نهان می

مایه داران در سطح سیاسی، تفرق طبقاتی در سطح اقتصادی را به وحدت طبقاتی سر

کند که به نوبه خود تداوم سلطه طبقاتی در سطح  در سطح سیاسی تبدیل می

شکند  نماید. دولت وحدتی را که در سطح اقتصادی در هم می اقتصادی را تضمین می

کند. بدین سان، منافع طبقه مسلط به عنوان مظهر  در سطح سیاسی بازتولید می

 .شود مصلحت عمومی و ملی ظاهر می

پوالنزاس بر این عقیده است که در « قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»تابِ در ک 

کند، روند  نتیجه دخالتی که دولت در روند مبارزه طبقاتی در سطح اقتصادی می

 .گیرد مبارزه طبقاتی در سطح دولت، تحت سلطه طبقه مسلط قرار می

ود. بلوک قدرت ش وارد می« هژمونی»و « بلوک قدرت»در اینجاست که مفاهیم اصلی  

از اجزاء طبقه مسلط تشکیل شده است و کارکرد اصلی آن، ایجاد وحدت میان اجزاء 

منافع این  .ای است که دولت را در دست دارد طبقه مسلط و بازسازی طبقه حاکمه

طبقه از طریق فرایندهای ایدئولوژیک به عنوان منافع و مصالح عمومی بازنموده 

صورت سلطه طبقاتی ظاهر نمی شود و چنین به  اسی بهشود. در نتیجه، سلطه سی می

دلیل  رسد که اصالً اختالف و منازعه طبقاتی در کار نیست. چنین وضعی به نظر می
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آید. هژمونی، استیال و سلطه ایدئولوژیکی است که از  هژمونی طبقه مسلط پیش می

 .ساخت سلطه کلی طبقه حاکمه تجزیه ناپذیر است

است که دارای هژمونی باشد؛ هژمونی ایدئولوژیک و قدرت ای  طبقه مسلط طبقه 

سیاسی طبقه حاکم بهم پیوسته است. در درون یک ساخت اقتصادی، سلطه طبقه 

صورت  صورت قدرت سیاسی و در سطح ایدئولوژیک به مسلط، در سطح سیاسی به

بر  شود. ایدئولوژی جزئی از مبارزه طبقاتی است؛ زیرا هژمونی ایدئولوژیک ظاهر می

گذارد و با نفی وجود مبارزه و منازعه طبقاتی در  سلطه و استثمار طبقاتی سرپوش می

  .حفظ سلطه و همبستگی نظام اجتماعی موثر است

وسیله ایدئولوژی، خود را مظهر مصلحت عامه  طبقه مستولی در بلوک قدرت، به

لوژی یکی از کند. بنابراین ایدئو نمایاند و حمایت طبقات تحت سلطه را طلب می می

 .ترین ابزارهای بازتولید روابط و سلطه اجتماعی است مهم

طور کلی دولت  به« قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی»از دیدگاه پوالنزاس در کتاب  

گرچه عموماً تحت سلطه طبقه یا خرده طبقه واجد هژمونی قرار دارد، لیکن مستقیماً 

یست بلکه تنها نماینده منافع نماینده منافع طبقاتی طبقات عضو بلوک قدرت ن

بخشد و رقابت و  ها وحدت و سازمان می سیاسی آنهاست و به مبارزات سیاسی آن

دهد و در عین حال به رقابت و چند دستگی  ها را کاهش می چنددستگی میان آن

 .زند درونی، میان طبقاتِ تحت سلطه دامن می

، محصول مبارزه طبقاتی در «عرصه سلطه طبقاتی»بنابراین دولت طبعاً به عنوان  

  .گیرد درون جامعه مدنی است؛ مبارزه طبقاتی دیگر در درون عرصه دولت صورت نمی

گذارد. از آنجا  البته دولت بر شکل گیری مبارزات طبقاتی در درون جامعه مدنی اثر می

یابد، طبقات تحت سلطه بر  که دولت به عنوان عرصه سلطه طبقاتِ مسلط تکوین می

های به سود طبقات تحت سلطه  آن تأثیری ندارند. از همین رو، اتخاذ سیاست عملکرد
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یا سلب برخی از امتیازات طبقات مسلط، سلطه و قدرت سیاسی این طبقات را به 

خطر نمی اندازد. بدین سان رابطه قدرت در حوزه سیاسی با رابطه قدرت در حوزه 

 .ل نسبی دولت استاقتصادی تناظر کامل ندارد و این به معنای استقال

به زیان « کوتاه مدت»اعطای امتیازاتی به طبقات تحت سلطه، گرچه ممکن است در  

به سود عالئق و مصالح « دراز مدت»منافع اقتصادی طبقات مسلط باشد، لیکن در 

ای  شود. قدرت سیاسی طبقات مسلط از این طریق خدشه سیاسی این طبقات تمام می

ای در دست طبقات مسلط  ، دولت طبعاً ابزار صرف و سادهنمی بیند. از این دیدگاه

 .نیست

عالوه اعطای چنین امتیازاتی، به سازمان و وحدت طبقات تحت سلطه، آسیب  به 

رساند. در حقیقت، هر زمان امکان مبارزات سیاسی طبقات تحت سلطه افزایش  می

بود. بدین سان،  یابد، اتخاذ چنین تدابیری تنها راه حفظ سلطه طبقات مسلط خواهد

 .گردد نه تنها سلطه طبقاتی تضعیف نمی شود بلکه تقویت هم می

انتقادات بسیاری بر نظریات اولیه پوالنزاس درباره دولت و طبقات اجتماعی صورت  

است. مشاجرات وی با رالف میلیبند نویسنده مارکسیست انگلیسی و صاحب  پذیرفته

یکی از مباحث تئوریک بسیار مشهور در  داری، اثر معروف دولت در جامعه سرمایه

انعکاس  0972تا  0969های  در سال« چپ نو»ادبیات مارکسیستی است که در مجله 

 .یافت

داری به مقابله با نظریه رایج در  رالف میلیبند در تحلیل دولت در جامعه سرمایه 

ای قدرت ه یا تکثر منابع و گروه« پلورالیسم»جامعه شناسی سیاسی غرب یعنی نظریه 

برخاست. وی در مقابل اینگونه نظریات که دولت را در درون منافع و عالئق گوناگون 

دانند، با بهره گیری از آمار و اطالعات تجربی در  جامعه مدنی، داوری بی طرف می

دهد که در این جوامع، طبقه مسلطی  داری معاصر نشان می مورد کشورهای سرمایه
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ترین نهادهای سیاسی  ا در اختیار خود داشته و با مهموجود دارد که وسایل تولید ر

های گروهی دارای روابط بسیار نزدیک و  جامعه یعنی ارتش، احزاب سیاسی و رسانه

  .نیرومندی است

این طبقه در مناصب حساس و اساسی « شمار نمایندگان»بر طبق تحلیل میلیبند، 

ت است. همچنین میلیبند بر دولت مدرن بسیار بیش از شمار نمایندگانِ دیگر طبقا

کند. به طور کلی، بر طبق استدالل او  نقش دولت در بازتولید جامعه طبقاتی تاکید می

کنند از همان طبقه هستند که  اغلب کسانی که مواضع قدرت دولتی را اشغال می

قدرت اقتصادی را در دست دارند. به همین دلیل است که دولت نماینده منافع طبقه 

  .مسلط است

گرایانه(  نظریات امپریستی)تجربه« پروبلماتیک»اما به نظر پوالنزاس، میلیبند از درون  

باشد. به  غربی، خارج نشده و فاقد مواضع معرفت شناختی و پروبلماتیکِ متفاوتی می

های علمِ سیاست بورژوایی به نظریات  عبارت دیگر، میلیبند در درون چهارچوب

. به نظر پوالنزاس، طبقات اجتماعی و دولت برخالف کند پلورالیستی نقد وارد می

ها را به روابط اشخاص و  توان آن هایی عینی هستند و نمی تحلیل میلیبند، ساخت

  .)ها( تقلیل داد الیت

مشارکت مستقیم و شخصی اعضاء طبقات مسلط در دستگاه دولتی، دلیل و علتِ 

وابستگی است؛ علت اساسی،  اساسی وابستگی دولت به طبقات نیست، بلکه معلول آن

 .علتی ساختاری است

از این رو، پایگاه طبقاتی صاحبان قدرت دولتی ربطی به ماهیتِ طبقاتی دولت ندارد.  

حتی ممکن است منافع طبقه مسلط وقتی به بهترین شیوه تامین شود که قدرت 

 سیاسی در دست طبقاتی غیر از طبقه مسلط باشد. دولت به هر حال منافع طبقه

کند حتی اگر از نظر پرسنلی و پایگاه اجتماعی دارندگان قدرت  مسلط را تامین می
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سیاسی و طبقه مسلط نسبتی وجود نداشته باشد. خالصه، دولت را نمی توان به روابط 

 .های دولتی تقلیل داد شخصی اعضاء طبقه مسلط و دستگاه

اضع ساختگرایانه خود)که سرانجام در اثر انتقادات و مشاجرات گوناگون، پوالنزاس مو 

اش تعدیل کرد و  حتی به عقیده برخی با کارکردگرایان شباهت داشت( را در آثار بعدی

 .به تحلیل و نقش مبارزات طبقاتی در ساخت دولت عالقمند شد

، نظریات اولیه خود درباره دولت به عنوان «دولت، قدرت، سوسیالیسم»وی در کتاب  

تقالل از منازعات طبقاتی جامعه مدنی را تغییر داد و عرصه سلطه طبقاتی و واجد اس

استدالل کرد که دولت اگرچه در صدد است از طریق مداخله در تعارضات و منازعات 

جامعه مدنی منافع طبقه مسلط را نمایندگی و پاسداری کند و در نتیجه این مداخله، 

طریق هژمونی سازد و سرانجام خود را از  طبقات تحت سلطه را دچار تفرقه می

بخشد، اما در عین حال و در جریان این کارکرد، مبارزات  ایدئولوژیک مشروعیت می

کشاند. استقالل نسبی دولت تنها به این معنی نیست  خود می« درون»طبقاتی را به 

کند، بلکه  که دولت در شکل دهی منازعات طبقاتی جامعه مدنی نقش مهمی ایفا می

و در واقع یکی از تبعات اصلی آن این است که مبارزه معنای دیگر استقالل نسبی 

 .یابد طبقاتی در درون دولت تداوم می
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های سیاسی در قرن بیستم، جلد اول. تهران،  ( تاریخ اندیشه0376بشیریه، ح. )- 1

 .نشرنی

ت ( فاشیسم و دیکتاتوری، ترجمه دکتر احسان، تهران، انتشارا0361پوالنزاس، ن. ) - 2

 .آگاه

های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن  ( نظریه0378ریتزر، ج. ) - 3

 .ثالثی، تهران، انتشارات علمی

 .( نابرابری اجتماعی، ترجمه محمد سیاهپوش، تهران، نشر معاصر0373گرب، ا. ) - 4

 

5 - Poulantzas, n. (1973) on social Classes in A. Giddens and D. Held (eds) 

Class, Power and Conflicts... 

  :ها نوشت پا 
 

شود، در  مفهوم شیوه)یا وجه( تولید در سطح انتزاعی و تجریدی استفاده می- 1 

طور  که در سطح انضمامی، در یک فورماسیون اجتماعی موجود، ممکن است به حالی

وه تولید همزمان چند شیوه تولید در کنار هم همزیستی داشته باشند )البته یک شی

 .(شود مسلط می

مالکیت خصوصی پنهان شده در شوروی سابق از نظر پوالنزاس مثال بارزی برای  - 2

)یا  رود. در واقع مالکیت دولتی عدم انطباق مالکیت حقوقی و اقتصادی به شمار می

باشد. تنها با  ملی( صرفاً ظواهری برای پنهان کردن منشاء واقعی مالکیت اقتصادی می

 .توان به لغو استثمار نائل آمد کیت اقتصادی میلغو مال

« بازار»دارد که به « وجود»صورت کاال( زمانی  به اعتقاد مارکس، ارزش مازاد)به - 3

رسیده باشد. و کار مولد، عنصر مهمی است که برای شکل گیری کاال ضروری است. 
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ان بانک، باشند اما حقوق بگیر در نتیجه پرسنل حمل و نقل جزء طبقه کارگر می

 .آیند ها، مراکز تبلیغاتی، خدماتی، و آموزشی، خرده بورژوا به حساب می خانه تجارت

نظارت( نیروی مولد پیتال، صاحبان علوم)و همچنین ابه عقیده مارکس در ک - 4

دارند و تنها « کاربرد»باشند. بدین معنی که تنها در فرایند تولید  مستقیم هم نمی

 .دهند، اما آن را تولید )کیفی( نمی کنند ا افزایش مینرخ)کمی( ارزشِ مازاد ر

دانست، گزاره  می «فرایند کار»را مقدم بر « روابط تولید»از آنجایی که پوالنزاس  - 5

تدریج در آثار  برد، اما به بکار می« علّی»تعیینِ ساختاری را در آثار اولیه خود بسیار 

 .متأخر به رویکردی دیالکتیکی نزدیک شد
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 نزاسوگو با میشل لوی، متفکر فرانسوی درباره نیکوس پوال گفت

 شناختمش پوالنزاسی که می
 ترجمه: رحمان بوذری 

المللی بررسی آرای نیکوس پوالنزاس در دانشگاه سوربن  ژانویه گذشته سمینار بین

برگزار شد و میشل لوی نیز یکی از سخنرانان آن بود. لوی هفت سال همکار نیکوس 

وگویی است  ، گفتآید پوالنزاس در دانشگاه پاریس هشت بوده است. آنچه در ادامه می

در حاشیه همین سمینار با او درباره نحوه آشنایی با پوالنزاس و  Contretemps که

 .های او انجام داده است ایده

 توانید بگویید چطور نیکوس پوالنزاس را مالقات کردید؟ می
ترین  که تا همین امروز یکی از مهم -دوست برزیلی من اِمیر سادر  ۱۱۹۱در دهه 

(. بعد از ۱برد ) در فرانسه در تبعید به سر می -ای آمریکای التین است ه مارکسیست

من باید " به فرانسه رفتم یک روز اِمیر را دیدم و او گفت: ۱۱۹۱اینکه من هم در سال 

عنوان دستیار نیکوس پوالنزاس در دانشگاه ونسان  توانی جای مرا به بروم شیلی، تو می

گرای  رسیدن اتحاد مردمی چپ ش از به قدرت)این قضیه مال چندماه پی "بگیری؟
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. آن وقت بود که او "توانم... البته که می"بود(. من هم گفتم  ۱۱۷۱سالوادور آلنده در 

 .مرا به نیکوس معرفی کرد و او هم با این قضیه موافقت کرد

دانست. دلیلی هم  چیز درباره پیشینه نظری و سیاسی من نمی آن زمان نیکوس هیچ

ان باشد چون اِمیر ضمانت مرا کرده بود. ولی هرکدام از ما به نحله کامال نداشت نگر

جورهایی  متفاوتی از مارکسیسم تعلق داشتیم: او آلتوسری بود و من لوکاچی، او یک

حال،  با این مائوئیست بود و به کمونیسم اروپایی اعتقاد داشت و من تروتسکیست.

الملل سوم،  هایی را درباره بین یان سال کالسآوری با هم کنار آمدیم. سال طرز حیرت به

مسئله ملت، نظریه دولت، لنین، گرامشی و... ترتیب دادیم و از همان آغاز تصمیم 

ها را با هم اداره کنیم. دانشجویان عاشق این شیوه بودند، چون هریک از  گرفتیم کالس

 .شنیدند مضامین مذکور را از دو منظر متفاوت می

 جور آدمی بود؟ س چهنیکوس پوالنزا 
شود،  هایی که در کشورهای حوزه مدیترانه پیدا می آدم گرمی بود، از آن شخصیت

 گفت. طبع بود و مرتب جوک می ها داریم... شوخ درست همان تصوری که از یونانی

 خصوص با دانشجویانش که محبوبیت زیادی در میان آنها داشت. بخشنده بود، به

کردند. نیکوس  بود و صدها دانشجو در آن شرکت می های ما تا دم در پر کالس

یک مارکسیست سرزنده و قبراق. وقتی به  -گرایان بود پوالنزاس درست عکس فرقه

کنیم، ممکن است این تصور ایجاد شود که شخصیتی  فکر می ۱۱۷۱خودکشی او در 

 .طور نبود گرفته داشت، ولی این

 

ای جلسه دفاعیه رساله دکترای من درباره لوکاچ از او خواستم یکی از اعض ٤٧٩١حوالی سال  
رود که سر جلسه چه گفت: "میشل،  وقت یادم نمی باشد. خیلی از من حمایت کرد، ولی هیچ

چه کاری است که آدم تیزبینی مثل تو وقتش را سر لوکاچ تلف کند؟" از نظر او، لوکاچ یك چپ 
 . ...نکردنی بود افراطی تحمل
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شان،  خواندم یافتم و البته می های پوالنزاس را خیلی جذاب می من به سهم خودم کتاب

هم  هایمان به نظرم زیادی آلتوسری و زیادی ساختارگرا بود. این اواخر دیدگاه ولی او به

های آخرش ساختارگرایی اولیه او جای خود را به  تر شده بود، چون در کتاب نزدیک

 .دولت دادتر با مسئله طبقات اجتماعی و  برخوردی سیاسی

 ها با هم بحث و مناقشه داشته باشید؟ آیا این فرصت را داشتید که بیرون از کالس 
ما را  "نیولفت ریویو"رفقایمان در مجله  ۱۱۷۱آید در اواسط دهه  بار یادم می بله، یک

کرد که در  هایی را ارائه می به نشستی در لندن دعوت کردند. نیکوس باید استدالل

پیش کشیده و بخش مشهور  "دولت، قدرت، سوسیالیسم" کتاب عظیم آخرش

راه دموکراتیک "گیری آن را انتشارات نیولفت ریویو منتشر کرده بود با عنوان  نتیجه

 ."سوی سوسیالیسم به

خصوص در این کتاب  گفتم چیزی که به گذشته از همه اینها، یادم هست می

کند. من به  رگ را عرضه میای است که نیکوس تفکر رزا لوکزمبو راهگشاست، نحوه

و نیکوس از  -گفت  ای که رزا می ام. نکته سهم خودم همواره طرفدار لوکزمبورگ بوده

این بود که در فرایند انقالبی هم به دموکراسی  -او برگرفت و آن را پیش برد 

نمایندگی و هم به دموکراسی مستقیم نیاز داریم. به نظرم این عقیده هنوز هم مهم 

 .است

 به موضع سیاسی او و نحوه بسط آن چیست؟ ظرتان راجعن 
بندی خاصی جای داد. او عضوی از  راستش محال بود سیاست نیکوس را در دسته

جزو انشعاب قائل به کمونیسم اروپایی در  –حزب کمونیست یونان )شاخه داخلی( بود 

ه کنم که طور گذرا اشار جنبش کمونیستی که در زمان بهار پراگ از مسکو برید. به

هایی است که زیربنای سیریزا  حزب کمونیست یونان )شاخه داخلی( بخشی از سنت

دهند. به این معنا نیکوس آشکارا  گرای رادیکال یونان را تشکیل می حزب چپ
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های  داد که به نظر من گرایش کمونیست بود ولی گاهی چیزهایی نشان می

یونان بار دیگر زیر سایه دموکراسی  ۱۱۷۴آمد. در سال  می "طلبانه اصالح"

گرایان استقرار یافت که گرد کنستانتین کارامانلیس آمده بودند و حزب  راست

از او  "ها یا کارامانلیس یا تانک"کمونیست یونان )شاخه داخلی( تصمیم گرفت با شعار 

معنای آن این بود که کارامانلیس تنها بدیل دیکتاتوری است که خب،  –حمایت کند 

 . ...چون و چرا داردخیلی جای 

ها را تجربه نکرده و پیش از آن زمان به پاریس آمده بود. ولی  نیکوس دیکتاتوری کلنل

)نیولفت  "بحران دیکتاتوری"کرد و کتاب او درباره  دقت دنبال می اوضاع یونان را به

های او را با برخی اعضای  ( حاوی بحثی مهم درباره یونان بود. من بحث۱۱۷۹بوک، 

او سخت منتقد این حزب  اسوک در فرانسه که شاگردان او بودند، یادم هست.حزب پ

توان گفت، این است که او در طیف  بود و اگر به عقب برگردیم، کمترین چیزی که می

 .راست جبهه چپ قرار داشت

با مائوئیسم و  -های دیگر در آن دوره یقینا مثل خیلی -الوصف، نیکوس در ضمن  مع

 .فرد بود به هایی داشت. بنابراین موضع سیاسی او منحصر دلی ین همانقالب فرهنگی چ

 ها چه بود؟ اختالف اصلی شما در آن سال
در همان بحثی که گفتم نیولفت ریویو برگزار کرد، من در دفاع از موضع کالسیک 

دستگاه  و لنینیستی استدالل کردم، مبنی بر اینکه هر فرایند انقالبی مستلزم تخریب دم

ای مرکب  تر بود و معتقد به اینکه، چون دولت بدنه ت است. او در این قضیه محتاطدول

شود، در جریان فرایند  است که از پیکارهای میان نیروهای مختلف اجتماعی منتج می

 .توان نگه داشت های آن را می انقالبی برخی بخش

تگاه دولتی و نحوه دس و با پایان دیکتاتوری در یونان او به دید متفاوتی از پرسش دم

دستگاه رسید. عوامل دیگری هم در عزیمت او از  و برخورد نیروهای انقالبی با این دم
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اش دخیل بودند. اتحاد چپ در فرانسه ]ائتالف انتخاباتی احزاب  لنینیسم اولیه

 ۱۱۷۷تا  ۱۱۷۲های رادیکال که اولین دوره آن از  کمونیست و سوسیالیست و چپ

متفاوت از تبدیل و تبدل اجتماعی بود؛ برداشتی متفاوت از ایده  بود[ متضمن برداشتی

در تاریخ انقالب "که در انقالب روسیه ظاهر شد و لئون تروتسکی  "قدرت دوگانه"

به تحلیل آن پرداخت. اتحاد چپ در ضمن مستلزم رابطه متفاوتی با  "روسیه

در  ۱۱۷۴ب میخک تجربه انقال دموکراسی، یعنی با حزب سوسیالیست، بود. سوسیال

بر بسط نظرات نیکوس تأثیر  - (۱۱۷۱-۷۹و نیز تجربه آلنده در شیلی ) -( ۲پرتغال)

دیگر همان بستری نبود که بالفاصله بعد از  ۱۱۷۱گذاشت. بستر راهبردی اواخر دهه 

سوزی چهارگوشه  رسید موج انقالبی مقاومت نظر می ای که به پا گرفت؛ دوره ۹۱می 

 . ...بود جهان را فرا گرفته

خواندید که آن موقع  ( می٣آیا شما آثار پوالنزاس را درون لیگ کمونیست انقالبی ) 
 شد؟ عضوی از آن بودید؟ آیا عقاید او در گروه به بحث گذاشته می

توانید  های دنیل می گرفت، در سایت نوشته سعید عقاید او را خیلی جدی می دنیل بن

تر  طور عام پوالنزاس اختصاص دارد، یا مقاالتی که بهمقاالت زیادی را پیدا کنید که به 

پردازد که نیکوس هم جزئی از آن بود.  با گرایش کمونیسم اروپایی به بحث و جدل می

آنری وبر پیش از اینکه به حزب سوسیالیست بپیوندد، پوالنزاس را خوانده بود و نشریه 

ای را منتشر  مصاحبه "ستینقد کمونی"نظری متعلق به لیگ کمونیست انقالبی به نام 

طور گسترده  با پوالنزاس ترتیب داد. ولی فکر نکنم پوالنزاس به ۱۱۷۷کرد که وبر در 

 .شد های اکتیویستی آن خوانده می در لیگ کمونیست و در حلقه

 ...ادامه داشت ٩٧همکاری شما دو نفر در دانشگاه پاریس هشت تا نیمه دوم دهه 
م صورت نگرفت که من در پاریس هشت استاد رسمی بله، درست است. هماهنگی الز

رفتم. مسئوالن  (CNRS) به مرکز ملی تحقیقات علمی ۱۱۷۷شوم بنابراین در 
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خواستند من دیگر درس بدهم و من هم از  شناسی دانشگاه نمی دپارتمان جامعه

 ۱۱۷۱پاریس هشت رفتم و همکاری ما به پایان رسید. کمی بعد از آن هم نیکوس در 

 .شی کردخودک

باره چه نظری دارید؟ آیا خودکشی او ربطی به بستر سیاسی داشت؛ یعنی شکست  در این
 های انقالبی آن زمان؟ سیاسی جنبش

دست به کاری زد که خودش  ۱۱۷۱سال افسرده بود. او در سال  نیکوس بیش از یک

رای خواند، ولی برخی از ما به فکر فرورفتیم که نکند تالشی ب آن را تصادفی می

چیز را از دست داده  کرده چپ همه خودکشی بوده باشد. معتقد نیستم او احساس می

گویم خودکشی او ربطی به شکست سیاسی داشت. شکی  رو به سهم خود نمی و از این

نیست که اتحاد چپ )که در آن زمان توجهات او اصوال معطوف به آن بود( به بحران 

وان جبرانش کرد، تراژدی که نیست. دوست خورده بود، ولی این چیزی نیست که نت

دیرینه نیکوس، کنستانتین تسوکاالس که دوست من هم هست در لحظه خودکشی 

گفت هرچه  هایش را از پنجره بیرون انداخت و می گوید نیکوس کتاب با او بود. او می

وقت خودش را از  و آن -اش ناکام بوده های نظری نوشته بدردنخور است و در کوشش

ره پرت کرد پایین. پس یقینا او حسی از ناکامی شخصی داشته. ولی کسی هرگز پنج

 . ...ناپذیر است این یک تراژدی توضیح –داند چرا  نمی

های  فقط مدرسان آن شاخه در آن دوره اوضاع خاصی بر پاریس هشت حاکم بود، نه
و، ژیل دلوز کردند، بلکه متفکرانی همچون میشل فوک گوناگون مارکسیسم را عرضه می

تر  فرانسوا لیوتار در آن حضور داشتند. آیا شما دو نفر با این فضای گسترده و ژان
 فکری تعاملی داشتید؟

شده بود، ما در  های مختلف از پیش خیلی محکم و تثبیت راستش نه. جدایی رشته

م که دیدی شناسی بودیم و آنها در دپارتمان فلسفه. گهگاه افرادی را می دپارتمان جامعه
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هایی در کل دانشگاه داشت. ولی  از دپارتمان ما نبودند، مثل فرانسوا شتله که مسئولیت

شناسی صورت  االصول در دپارتمان جامعه مان علی های نظری و سیاسی بحث

المللی و  محیط بین مان. گرفت، راستش بیشتر با دانشجویان نه دیگر همکاران می

الوصف، نیکوس فالسفه و  آمدند.مع سر جهان میمهیجی بود که دانشجویان آن از سرتا

که از کتاب آخرش  گرفت؛ چنان شناسان غیرمارکسیست را خیلی جدی می جامعه

کردیم که البته او دید  نظر می پیداست. برای مثال، ما درباره ماکس وبر تبادل

رت عبا -تری به وبر داشت تا من. او معتقد بود اصرار وبر بر اینکه خشونت  انتقادی

معیار معرّف دولت است، اشتباه است. من با  - "انحصار خشونت مشروع"مشهور 

دادم که چون برای وبر نه انحصار خشونت، بلکه انحصار خشونت  عصبانیت پاسخ می

سان او مسأله مشروعیت را به شکلی بنیادین پیش  معرف دولت است بدین "مشروع"

 .کشد می

های او با  ای درونی حلقه آلتوسر هم صحبت کرد، مثال بحثه آیا پوالنزاس با شما درباره بحث 
 بالیبار یا خود آلتوسر؟

طور که گفتم من به شاخه دیگری از مارکسیسم تعلق داشتم و  نه، با من نه... همان

تازه از آن هم بیشتر، مقاالتی نوشته بودم در نقد آلتوسر. بر حسب اتفاق، این مقاالت 

او به تالش انتقادی من احترام گذاشت گرچه موافق آن را به او هم دادم بخواند. 

 . ...نبود

گرفت،  هایی که در کشورهای دیگر درباره کارهای او صورت می آیا پوالنزاس از بحث 
 های بیرون از اروپا؟ خصوص بحث به –کرد  خبر داشت و آنها را دنبال می

کرد. جا  نوشت، دنبال می درباره او می "چپ نو"مسلما او چیزهایی را که در بریتانیا 

دارد در اینجا از دعوای نظری او با رالف میلیبند یاد کنم که لحظه مهمی بود از 

داری. در مورد جاهای دورتر ... فکر  مناقشات مارکسیستی در باب ماهیت دولت سرمایه
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های او در آمریکای التین نفوذ زیادی داشت، این قاره جزو  نکنم. با اینکه نوشته

حال، فرناندو کاردوسو که  استثنای تجربه شیلی. با این های او نبود، البته به دغدغه

اش را به نظرات پوالنزاس اختصاص  جمهور برزیل شد، چندین و چندمقاله بعدها رئیس

از دید او شرایط تغییر  –اندیشید  داد. نیکوس پیش از هرچیز در چارچوب اروپایی می

 .در نظر گرفتاجتماعی را باید در بستر اروپا 

 -پوالنزاس چه تأثیری روی کار خود شما داشت؟ شما دانشجوی لوسین گلدمن بودید 
گرفت که پوالنزاس سر دیگر آن  متفکری که در نقطه مقابل طیف مارکسیسمی قرار می

 . ...بود
تفکر اولیه پوالنزاس پیش از آنکه آلتوسر را کشف کند، به گلدمن و سارتر نزدیک بود. 

نامد،  مارکسیسم می "های گرم جریان"جهت او چندان با چیزی که ارنست بلوخ  از این

سال پیش در یونان ۱۱بیگانه نبود. در جریان کنفرانسی درباره پوالنزاس که حدود 

در پورتو  "بندی مشارکتی بودجه"ای ارائه و در آن ادعا کردم تجربه  برگزار شد، مقاله

ب دموکراسی مستقیم و نمایندگی که نیکوس از ( مثالی است از ترکی۴الگره برزیل )

وجوری که  طور است. اخیرا در کتاب جمع کنم همین زد. هنوز هم فکر می آن حرف می

با الیور بزانسینو درباره پیوند میان مارکسیسم و آنارشیسم نوشتم، به این نظر رجوع 

باب ام. راستش فصلی در این کتاب هست که به نظریات آنارشیستی در  کرده

ها در عمل  دهیم که آنارشیست پردازد؛ ما در آنجا نشان می دموکراسی مستقیم می

 .اند های نمایندگی یا تفویض اختیارات استفاده کرده همواره از شکل

 . ...های دموکراسی مستقیم و نمایندگی هست مروز در آمریکای التین ترکیبی از شکلا

طور است؛ جایی که نیروی  مینمخصوصاً در بولیوی ه –تقریباً درست است 

ای را  هایی از دموکراسی توده های اجتماعی دولت مورالس را برانگیخت تا شکل جنبش

تر به او اشاره  زمینه جالب است توجه کنیم اِمیر سادر که پیش تثبیت کند. در این
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پرداز  جمهور بولیوی و نظریه کردم، دوست نزدیک اَلوارو گارسیا لینرا، معاون رئیس

اصلی حکومت، است. البته آمریکای التین کنونی خیلی متفاوت از وضعیتی است که 

اندیشید: یعنی اروپا در پایان سه دهه رشد پس از جنگ دوم. ولی با  نیکوس به آن می

های مختلف برای فهم و  بین این تالش "میل ترکیبی"توان گفت نوعی  همه می این

 . ...تغییر جهان در کار است

 :ها نوشت پی

 ۱۱۹۱برد، از سال  ( وقتی در فرانسه در تبعید به سر می۱۱۴۹شناس برزیلی )متولد  اِمیر سادر جامعه .۱

های متعددی درباره برزیل و جوامع آمریکای التین  دستیار پوالنزاس بود. او نویسنده کتاب ۱۱۹۱تا 

 .(۲۱۱۱و، )ورس "گرایان آمریکای التین های چپ راه شکن جدید: موج"است؛ از جمله 

میالدی توسط  ۱۱۷۴آوریل سال  ۲۱انقالب میخک که نام اصلی آن انقالب جمهوری است، در  .۲

دادن به حکومت دیکتاتوری که  افسران شورشی جوان در شهر لیسبون پرتغال شروع شد و با پایان

ن این انقالب گذار آن بود، باعث به قدرت رسیدن ژنرال اسپینوال در این کشور شد. چو ساالزار بنیان

بدون خونریزی و آشوب انجام شد، در تاریخ پرتغال به نام انقالب دموکراتیک مشهور است و چون مردم 

 .های میخک استقبال کردند، به انقالب میخک مشهور شد از سربازان با گل

۹. (LCR) تأسیس  ۱۱۷۴الملل چهارم بود و در  حزب سیاسی تروتسکیست که شاخه فرانسوی بین

 .شد

دهد و  ای بسیار مترقی است که مردم را در مدیریت شهری مشارکت می بندی مشارکتی برنامه بودجه .۴

کار گرفتـه شد. در آن زمـان، ایـن شـهر بـا  در شهر پورتو آلگره برزیل بـه ۱۱۱۱بار در سال  اولین

ناکارآمد منابع  مشـکالتی همچـون توزیـع ناعادالنه درآمد، سـطح پـایین مشـارکت عمـومی، مدیریت

شهری و عـدم شـفافیت در اقدامات دولت مواجه بود. این برنامه که توسط حزب کارگران معرفی شد، 

های تقابل  پیروزی آنها را در انتخابات شهرداری پورتوآلگره )همان شهری که بعدها به مقر اصلی نشست

های مشابه در برزیل به کار  برای برنامهتنها  شود( به دنبال داشت. این مدل نه سازی تبدیل می با جهانی

گرفته شد، بلکه در مناطق دیگر همچون آمریکای التین، ایرلند، کانادا، اوگاندا، و آفریقای جنوبی منتشر 

المللی برای  های بین المللی تایید شد. در پی این موفقیت، سازمان شد و موفقیت این مدل در سطح بین

 .کاربرد این ابزار ترغیب شدند

 منبع: ورسو
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