
Praxies.org پراکسیس                                  

*بیست و چهار نکته در مورد کاربردهای واژهء «مردم»

آلن بدیو

ترجمه: مارال س.

 به راستی چه تغییر ماهوی در نسبت فردی چون هاشمی رفسنجانی کسی که زمانی نه چندان دور «دشمن مشردم» تلقشی می ششد ومقدمه ء مترجم:
امروز به عنوان حامی و حتا «ناجی مردم» قلمداد می شود، با «مردم» صورت پذیرفته است؟ آیا تغییری در رویکرد او به مردم به چشم می خششورد؟
دد «مردم»، در مفهومی که «مردم» به آن اشاره دارد، جست؟ این «مردم» کیست که می توان در عین دشششمنی یا شاید باید راز این گردش را در خو

با او، مدافع حقوقش هم شد؟

«مردمی» که بخشی از نیروهای سیاسی چپ در دفاع از منافعش در انتخابات اخیر به حمایت از روحانی برخاستند، چه نسبتی بششا کسششانی دارد کششه
«سوژه های سیاست» نامیده می شوند؟ آیا گرد آمدن افراد بعضن ناهمگون در مکانی عمومی مثل خیابان به تنهشایی برسشازندهء سشوژه های سیاسششت
است؟ آیا صرف سرازیر شدن یک جمع در خیابان، از ایشان «مردم» می سازد؟ آیا برای مردم نامیدن ایشششان اشششاره بششه تعششداد کششثیر و خواسششت

عمومی شان کافی است؟

دد جمع ناپذیر، تنهششا می توانششد مردمششی را در خیابان به مثابهء مکانی که سیاست در آن در جریان است، نقطهء برخورد دو ضد، محل تلقی دو فرآین
دن خود، به مقابله با دولت/ قدرت حاکم برآمده باشد، و وجود خود را لجرم در پروسهء نفشی نظششم مسشلط ششکل دد شد خود جای دهد، که در فرآین
دهد. در این معنا مسلمن کثرت و حضور مجموعه ای از افراد در خیابان با هر انگیزه ای نمی تواند از ایشان مردم بسازد؛ به بیانی دیگر، تا جششایی کششه
دت رأی دهنده به نازیسم در آلمان نبششود «مردم» ناظر بر سوژه های بالقوه ء فرآیندی رهایی بخش باشد، به همان نسبت که حق با شش میلیون اکثری

و ایشان «مردم» نساختند، کسانی هم که به روحانی رأی دادند و در جشن برگزیده شدنش به خیابان ها ریختند «مردم» نیستند.

پس اگر اکثریت داشتن حامل و ضامن مشروعیت نظر و خواستی نیست، مشروعیت «مردم» ناشی از چیسششت؟ اگشر هشر خیابششانی میعادگششاه مششردم
دی کم و بیش پر مخاطرهء سیاسی که ممکن است حتا به قیمت جششان تمششام نیست، پس مردم را در کجا می توان ملقات کرد؟ اگر هر فعالیت سیاس

شود، به معنی «سیاست» و رویارویی با حاکم نیست، پس «سیاست رادیکال» کدام است و اصولن چطور می شود مقابل نظم مسلط ایستاد؟

این ها و سؤالتی از این دست، ما و همهء کسانی را که داعیه دار حمایت از سیاست مردمی هستند، بر آن می دارد تا در مفهوم «مردم» دقشت کنیشم؛
ترجمهء این متن تلشی است در همین راستا، امید که به رغم کم و کاستی هایش سهمی در این مهم داشته باشد.

***

دت ] «مششا بششهیک . حتا اگر هنوز و دوباره جز ادای احترام به انقل ب فرانسه از آغازش، نتوان کاری کرد، دقیقن باید پذیرفت که «مششردم»، [در عبششار
 ]** می دهششد اعلم کننششد «میششدان۱خواست مردم اینجا هستیم»، به هیچ وجه به واسطهء خودش، یک موصوف مترقی نیست. زمانی که ملنشون [

برای مردم!»، امروز چیزی غیر از یک رتوریک ناخوانا نیست. همچنین به تقارن می پذیریم که «مردم» یک عبارت فاشیستی هششم نیسششت، حتششا اگششر
 ]۲)، چنین چیزی را به  ذهن متبادر کنند. وقتی تقریبن همه جا «پوپولیسم» مششارین لششوپن [Volkکاربردهای نازی[منشانهء ] نهفته در کلمهء «ولک» (

دن سیاسششی. افشا می شود، فقط گفتگو از یک آشفتگی است. حقیقت این است که امروز «مردم» یک عبارت خنثاست، واژه ای است مثششل سششایر واژگششا
) برمی گردد. بنابراین از نزدیک تر در آن نظر خواهیم کرد.contexteهمه اش به زمینه (

) پرکاربردتر است و بیشتر مورد تأکید قرار دارد. کافی است که نگاهی بیاندازیم به آنچششه عبششاراتی از ایششن دسششتpopulair. صفت «مردمی» (دو
قصد دارند معنی کنند؛ «کمیتهء مردمی»، «جنبش های مردمی»، «دادگاه مردمی»، «جبههششء مردمششی»، «قششدرت مردمششی»، و حتششا در سششطح دولششت،
دی آزادی بخش» صحبتی به میان نیاید- تا نشششان داده شششود کششه صششفت قصششد دارد موصششوف را «دموکراسی مردمی»، -برای اینکه از «ارتش مردم
سیاسی جلوه دهد، و به موصوف حال و هوایی ببخشد که [این حال و هوا ] گسست از خفقان و روشنایی یک زندگی جمعی را با هم ترکیششب می کنششد.
یی «مردمی» باشد، چیزی نیست جز یک نشانهء آماری، بی هیچ ارزش دیگری. اما اینکه جنبش یا شورشی دد سیاس قطعن اینکه یک خواننده یا یک فر

مردمی باشد، به هر حال آن را در کنار اپیزودهایی از این دست در منطقه ای از تاریخ طبقه بندی می کند، که در آنجا مسئلهء رهایی مطرح است.

دت هویتی یا ملی می آید.سه . درعوض به واژهء «مردم» بدگمانیم، هنگامی که به دنبالش یک صفت، خصوصن صف
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. قطعن می دانیم که «جنگ قهرمانانهء آزادسازی مردم ویتنام» چیزی ندارد که مشروع و به طور سیاسی مثبت نباشد. و گفته خواهد شششد کششهچهار
دل خارجی به «مردم» با صفتی که در پی اش می آید و مردم مذکور را در اشغا د ب تحمل ناپذی «آزادسازی» در کانتکست سرکو ب استعماری، حتا سرکو
دش انکارناپذیری می بخشد. در صف امپریال ها و اسششتعمارگرها ترجیششح بششر ایششن اسششت کششه وقششتی حرفششی از «نششژاد» و خاص می کند، وجه رهایی بخ
«وحشی ها» نیست، از «طایفه»، از «قوم»، از «قبیله» صحبت شود. واژهء «مردم» فقط شایستهء فاتحان قادر است، [فاتحششانی ] ذوق زده از فتششح خششود:
«مردم فرانسه»، «مردم انگلستان»، بله... مردم الجزایر یا ویتنام، نه! و برای دولت اسرائیل، باز امروز «مردم فلسششطین» هششم نششه! دورهششء جنگ هششای
آزادسازی ملی در حالی که مبارزهء نظامی را می طلبید، «مردم + صفت ملی» به واسطهء نیروی خیر و شفابخش نهفتششه در حقششی کششه بششرای واژهششء
«مردم» قائل است، تقدیس می شد؛ حقی برای کسانی که، استعمارگران به گمان اینکه تنها خود مردمان «واقعی» اند از به کار بردنش بششرای ایشششان

[مبارزین ] امتناع می کردند.

دت ممنوع، «مردم + صفت ملی» یعنی چه؟ هیچ، به آن اعتراف کنیششم.پنج . اما خارج از روند خشونت بار آزادسازی، خارج از جنبش تصاحب یک لغ
دم قاطع و به همان میزان فراموش شدهء مارکس خششود را تحمیششل می کنششد. هششر چنششد در دک حک دت ی و مخصوصن امروز. چراکه امروز است که حقیق
چشمان نویسنده اش بی رحمانه باشد: «پرولتاریا سرزمین ندارد». آن ها از کوچ نشینان که همیشه این گونه بوده انششد، بی سششرزمین تر هسششتند، -چراکششه
خود را از خاک و از فلکت دهقانی برای بدل شدن به لشکری در کارگاه های سرمایه، کنده اند- پرولترها امروز بیش از همیشه بی سرزمین اند. نششه
تنها از روستا تا شهر بلکه از آفریقا و از آسیا به سمت اروپا و آمریکا، حتا از کامرون تا شانگهای یا از فلیپین تا برزیل. بنابراین مردم + صفت ملششی،
دن پرولتاریا، مارکس، انترناسیونال اول را رویش پایه گذاری کششرد، دگ شد به چه کسی متعلق است؟ امروز، خیلی بیشتر از زمانی که، آنچه پیام آور بزر
دن زنده ء انترناسیونالیسم هستند. تنها سرزمینی که می تواند وجود داشته باشد چیزی شبیه یک «پرولتاریا» است که به مثششابهء کارگران [به مثابهء ] ت

دن سوژه شدهء ( ) کمونیسم فهم می شود.subjectivéت

دط سشیرشش ده اسشت را در خش ااشکال دیگری که در آن ها «مردم» بشا یشک هشویت، مهشر و مشوم ش . باید عباراتی از این دست، «مردم فرانسه» و 
) از کسانی است که دولت به آن ها حقششیinerteارتجاعی شان وانهاد. جایی که در حقیقت، «مردم فرانسه» چیزی بیشتر از: «مجموعهء رخوت زده (

دی در جریان باشد؛ ماننششد دد سیاس بخشیده که خود را فرانسوی بنامند». این تجمیع پذیرفته نخواهد بود، مگر در صورتی که هویت، در واقع یک فرآین
دینان [ دی  دن کمونیست  ] [نهاده شد ]، استفاده3«مردم الجزایر» در طول جنگ فرانسه در الجزایر، یا «مردم چین» زمانی که این عبارت پس از اینکه بنیا

می شده است. خاطر نشان می شود که در این حالت، «مردم + صفت» فقط در صورتی واقعیت اش را نشان می دهد که بششه شششیوه ای خشششونت بار در
د» دیگری که ارتش استعمارگر بر دوش می کشدش، قرار بگیرد. همان ارتشی که مدعی است که هرگششونه حقششی در کلمهششء دی «مردم+ صفت رویاروی

دن «ضدملی» را حذف کند. دت ارتجاعی، که مایل است شورشیا دش دول «مردم» برای شورشیان قدغن است، یا ارت

. بنابراین: «مردم + صفت» یا کاملن یک مقولهء رخوت زده از دولت (همچون «مردم فرانسه» امروز در دهششان سیاسششتمداران در هششر سششطحی)هفت
دی مربوط به شرایط به اصطلح آزادسازی ملی. است و یا کاملن مقوله ای از جنگ ها و فرآیندهای سیاس

دی رأی، «مششردم»هشت دت قلبشش دق دولت بدل شده است. به واسطهء سیاس . در دموکراسی پارلمانی به طور ملموس، «مردم» در  واقع به فهرستی از ح
دت که ترکیبی است از کلکسیونی از اتم های انسانی، به منتخبین، توهمی از مشروعیت می بخشد؛ این «حاکمیت مشردم»، و بشه طشور دقیق تشر حشاکمی
دی مؤثر و زنده باشد - به خاطر بیاوریم که روسو پارلمانتاریسم دت یک جلسهء مردم «مردم فرانسه» است. اگر نزد روسو حاکمیت هنوز همان حاکمی
دت تنوعی از عقاید رخوت زده و اتمیزه انگلستان را به مثابهء یک شیادی در نظر می گرفت- امروز واضح است که این حاکمیت، به خاطر اینکه حاکمی
دد نمایندگی، تنها به این معنی است که دولششت می توانششد و بایششد در دی فرآین دی واقعی نمی سازد. «مردم» به عنوان مرجع قضای است، هیچ سوژهء سیاس

دن خویش بکوشد. بود

دن (نه دت این موضوع پیش خششواهیم رفششت؛ [ایششن موضششوع ] کششهêtre. پرسیده می شود کدام بود ) [دولت ]؟ بنابراین اینجا به بدون پرداختن به جزئیا
دت گریزناپذیر از ضرورت های سرمایه و از ابعاد ضد مردمششی ای (در دولت های ما واقعیت شان را به هیچ وجه از رأی بیرون نمی کشند، بلکه از تبعی
این میان روی ارزش های قطعن مطلوبی که از صفت «مردمی» ناشی می شوند، تأکید کنیم) که این ضرورت ها به طور دائمی طلب می کننششد، نششتیجه
می شوند. و این به شیوهء علنی تر از قبل و بیش از پیش وقیحانه در جریان است. با چه چیزی «دولت های دموکراتیششک» مششا از مردمششی کششه مششدعی

دی شان هستند، محتوایی می سازند که می شود گفت  شده است. اگر شما این را باور نمی کنید، اگر همچون توماس قدیس آنچهسرمایه گذاری نمایندگ
را می نگرید، باور ندارید، اولند را ببینید.
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دی صفت «مردمی» باشد؟ یک «تجمع مردمی» نمونه ای از نماینششدگی «مششردم» در معنششایده دت مترق . اما آیا «مردم» نمی تواند واقعیتی نهان در قابلی
دی بسته و وابسته به دولت که [درآن ] دوباره صفت های ملی و روند قضششایی «دموکراتیششک» حششاکمیت کشششف دیگری نیست، معنایی غیر از نمایندگ

می شوند؟

. به مثال جنگ های آزادسازی ملی بازگردیم. در این کانتکست «مردم ویتنام» در واقع به معنای وجود مردمی است که مردم بودنش به عنوانیازده
مرجعی از یک ملت، رد شده است. ملتی که نمی تواند در صحنهء جهانی وجود داشته باشد، مگر در صورتی که به یک دولت اختصاص یافته باشششد.

دت یک دولت است  دن یک فرآیند سیاسی مشارکت کند، و بنابراین مقوله ای سیاسی بشششود.در بازخورد ناموجودی که «مردم» می تواند در ترسیم کرد
دد سؤال در «جامعهء بین الملی» شکل بگیرد، ثبت شود، سامان یابد، مردمی که او خود را به نام ایشان می خواند از سوژهء دت مور به محض اینکه دول
دت ] تودهء منفعلی است که دولت به آن هیئششت می بخشششد، حششال شششکل سیاسی بودن، دست می شویند. این [مسئله ] به شیوه ای جهان شمول [سرنوش

دولت هر چه می خواهد باشد

داشغال ژوئن دوازده  یششا مششی۱936. اما «مردم» نمی تواند در این تودهء منفعل، تکینگی ای ترسیم کند؟ اگر در فرانسه برای مثال اعتصابات بزرگ یا 
دت۱968 دی ذاتی از رخششو  را در نظر بگیریم، آیا نباید پذیرفت که می شود گفت مردمی - «مردمی کارگر»- خود را اینجا به مثابهء گونه ای از استثنا

برساخته و طراحی شده با عبارت «مردم فرانسه»، آشکار نمودند؟ بلششه می ششود، بایششد چنیششن گفششت. و پیشششتر بایششد از اسشپارتاکوس و از همراهشان
شورشی اش یا از توسان لوورتور و از دوستان سفید یا سیاهش، گفت. باید گفت که آنان در روم باستان یا در جزیرهء استعمارزدهء هششائیتی، مردمششی

واقعی آفریدند.

دت ملی، هرچند برخلف آن [مفهوم دیگر ] است، می تواند به واسطهء فشاری درونششی،سیزده د» تصنعی از یک صف دک واژهء «مردم . حتا رخوت خطرنا
دن تحریر در مصر یا بیش از آن در «بهار عربی»، چه می خواهند بگویند داشغال کنندگان میدا د ملیت و حق، مخر ب باشد.  د  [خواهان ] برای آن «مردم»
زمانی که تأکید می کنند: «ما مردم مصر هستیم»؟ [می گویند ] که جنبش شان، اتحاد دقیق شششان، دستورالعمل شششان، مششردم مصششری ای را پیکربنششدی

دی برساخته رهیده است. مردم مصری ای که حق دارد فعالنه صفت ملی را طلب کند،  چرا که از آن ملتی حرف می زند کششهمی کند که از رخوت مل
. چراکه این ملت تنها در شکل پویای یک جنبش عظیم سیاسی وجود دارد. چرا که در این جنبش، دولتی که مششدعی اسششتهنوز در حال شدن است

مصر را نمایندگی می کند، نامشروع است، و باید محو شود.

دت خششویش را بششه کششار ببنششدد؛ بششه محششض اینکششهچهارده دت موجود و ورای آن، محو دولشش دو دول . در کجا می شود دید که مردم معنایی بگیرد که مح
دم جدیدی باشد که در یک میدان گرد آمده،  دن مرد دی سیاسی بین دستا  گردآمده اسششت. آنچششه همششوارهدر همین جا، [ و در همین لحظه ]تصمیم گیر

دت انقلبی را ساخته است: دی هر سیاس دف وال دی گسترده عیان می کند، ضرورت پنهانی چیزی است که مارکس از آن هد خود را در جنبش های مردم
محو کردن دولت.

دی . خاطر نشان کنیم که در همهء این نمونه ها، به جای پانزده دی مششردم را بششهنمایندگ دت دولششت دب روندهای انتخابششاتی، آن نماینششدگی ای کششه رخششو غال
دت دولتی، شکل می دهد، و همچنین به جای  دی یک مشروعی دی نیمه-توافقی، نیمه-زوری، از یک اتوریتهء مستبد، مششاتبعیت واسطهء ابزار قضای همیشگ

دی بی سابقه فعال می کند. مردم می تواند -کاملن در کانتکسششت دیگششری غیشر ازگسستی  دی سیاس اندک داریم که واژهء «مردم» را مطابق یک جهتگیر
دن ] سوژهء فرآیندی سیاسی. اما بازهم تحششت شششکلی از اقلیششت کششه مششردم را نششه آنچه در مبارزات آزادسازی ملی است-از نو ترسیم شود؛ [به عنوا

 از آن رو که رخوت خاص خودش را از میان می برد و از خود تنی برای سیاستی نوین می سازد.است، اقلیتی که مردم اعلم می کندبلکه نمایندگی 

دت نوین را بششه وجششود می آورنششد،شانزده دن سیاس دت اندک، ورای جزء برسازندهء ویژه اش، ورای تعداد کمی که از آن ت . لزم به ذکر است که گسس
دم واقعی) چندان ارزشی ببخشد، مگر به اندازه ای که این گسست، به طرز قابششل مشششاهده ای بششه واسششطهء نمی تواند به اعلنش (ما مردم هستیم، مرد

باشد. مائوتسه تونگ در حالی که از این گسست خاص و تخصصی حرف می زنششد، کششهمربوط هزاران کانال و فعل به تودهء مردمی زنده و در تکاپو، 
دد توده» می نامید، معلق در قرن گذشته «حز ب کمونیست» خوانده می شد، اشاره می کند که مشروعیت این گسست در هر لحظه با آنچه که او «پیون

دی  ده وی، الف تا یا ده توده ای ] که در نگا دت می شده، [پیوند ممکن یک سیاست بوده است. گفتی است که استثنای درونی ای که [معادل ] مردم درواقعی
دم واقعی است، دفاع می کند، که به طور بی وقفه دی مرد دن موقت معنای گسست فعال است، فقط وقتی به طور پایدار و دائمی از ادعایش در مورد اینکه ت
دم رخوت زده، مردمی که مطیششع هیئت بنششدی هسششتند کششه به این ادعا در توده های وسیع، اعتبار ببخشد؛ با گستراندن فعالیتش رو به کسانی که مرد

دت سیاسی شان دور نگه می دارد. دولت از ایشان ارائه داده است، ایشان را بازهم از قابلی

دت گردآمده را فعششال نکششرده، واقعششنهفده . اما همچنین «مردم» در معنایی دیگری وجود ندارد؟ در معنای کسانی که با وجود اینکه حتا هنوز گسس
ده «مردم حاکم» آن چنان که دولت برمی سازدش هم نباشد؟ ما پاسخ می دهیم: بله . تمایلی هست در صحبت از «عششوام» ( gens مشمول دستگا du
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peuple مششا در اینجششا در لبه هششایآنان کسانی هستند که مردم رسمی، بنابه میل دولت، آنان را به همچون ناموجود مششی انگششارد)، بدین معنی که .
دت اجتماعی، اقتصادی و دولتی هستیم. در طول امتداد قرون، تودهء «ناموجود» تودهء دهقانان فقیر است، اصطلحن جامعهء موجود، آنچنان کششه عینی
دی سلسله مراتبی و ثروت اکتسابی. امروز در جوامعی که خود را با ب میششل خودشششان دط آریستوکراس دولت آن را در نظر دارد، متشکل است از مخلو
تحت عنوان «جوامع پیشرفته»، یا «دموکراتیک» می خوانند، هسته ای سخت از تودهء ناموجودی از پرولتاریای تازه وارد، (کسانی که «مهاجر» نامیششده
می شوند)، شکل یافته است. پیرامون آنان، کلیتی مواج از کارگران بی ثبات، از کارمندان خیلی کوچک، از روشنفکران بی طبقه، و از همهء جوان هششای
تبعیدی و مورد تبعیض نژادی واقع شده، در حاشیهء شهرهای بزرگ، ترکیب می شود. حرف زدن از «مردم» در مورد این مجموعه مشششروع اسششت،

به خاطر اینکه این مجموعه، حقی را که مردم رسمی، در چشم دولت، از آن محظوظ می شود، ندارد.

دب «طبقهء متوسط» را دریافت می کند. گویا کسی که «متوسط» استهژده . در ذهن داشته باشیم که در جامعهء ما، مردم رسمی، نام به شدت غری
دم آشششکار افلطششون، دط جامعهء ما ارسطویی است. ارسطو علیه آریستوکراتیس می تواند تحسین برانگیز باشد...*** از این رو است که ایدئولوژی مسل
دی قشانون دن ضشرور دی چیزی را نشانده است، که دقیقن در میانه قرار می گیرد. اوست که تأکید دارد که خلششق یشک طبقه ء متوسشط مهشم، ضشام برتر
اساسی ای از نوع دموکراتیک است. امروز، روزنامه های تبلیغات رسمی (یعنی تقریبن همه ء روزنامه ها)، وقتی از اینکششه طبقهششء متوسششط چیششن -آنهششا
مفتخرانه شمردند...- به پانصد میلیون نفر رسید، افرادی که محصولت جدید مصرف  می کنند و می خواهند که برایشان صلح آورده شود، بششه وجششد
می آیند، بدون اینکه بدانند ارسطویی عمل می کنند. نتیجه گیری شان همان نتیجه گیری ارسطوست: در چین دموکراسی ای -متوسط...- مد نظر اسششت،
دی طبقهء متوسط، دموکراسی ای کششه بششرای اینکششه قششدرت الیگارشششی سششرمایه دارانه بتوانششد که «مردم» برایش مجموعه ای است رضایتمند از آدم ها

همین طور به شیوهء دموکراتیکی مشروع جلوه کند، شکل توده وار به خود می گیرد.

دی سرمایه دار است.نوزده دم» الیگارش . طبقهء متوسط، «مرد

. از این نقطه نظر، [فرد ] مالیایی، چینی، مراکشی، کنگویی، یا تامولی که برایش در نظم جایی نیسششت، کششه از دادن ارواق هششویت بششه او امتنششاعبیست
دن مرکب از کسششانی دم دروغی دن واژهء «مردم» از مرد می شود، همانطور که هست نشانه ایست از مردم، و نمی تواند [مردم ] باشد جز در [جریان ] کند
دی سیاسی پیرامون مسئلهء اوراق هششویت، و عمششومی تر از دل الیگارشی به اجماع می رسند. این باقی دلیلی است که به خاطرش فرآیند سازمان یاب که حو
دی امروز، مسئله ای مرکزی است: چنیششن سیاسششتی مششردم جدیششد را طشوری دت مترق دپرولتر، برای هر سیاس آن پیرامون مسئلهء مربوط به تازه واردین 

دبکند. صورتبندی می کند که خود را در حاشیهء مردم رسمی شکل دهد برای اینکه واژهء «مردم» را به عنوان واژه ای سیاسی از آن [مردم رسمی ] 

. بنابراین ما دو معنای منفی از واژهء «مردم» داریم. اولی علنی تر است، همانی که هویتی بسته از نوع نژادی یا ملی -و همیشه تخیلششی-بیست و یک
ممهر و مومش می کند. وجود تاریخی این نوع از «مردم» برساختن دولتی مستبد را می طلبد که به طور خشونت آمیششز تششوهمی را کششه خششود روی آن
استوار است، به وجود آورد. دومی، مخفی تر اما در مقیاس وسیع - به خاطر انعطافش و اجماعی که آن را موجب می شود- بازهم خطرناکتر، همششانی
است که از بازشناسی یک «مردم» برای یک دولت، با فرض اینکه [این دولت ] مشروع و نیکخواه باشد، تبعیت می کند. تنها به این خاطر که رشد را
دت پوچی که کاپیتالیسم به در زمانی که قادر به آن باشد، و تداوم طبقه ء متوسط را در هر صورتی، سازمان می دهد؛ طبقه ای که در مصرف محصول
خوردش می دهد، آزاد است و همچنین آزاد است در گفتن هرچه می خواهد، البته به شرط اینکه آنچه می گوید، هیچ تأثیری روی مکانیسششم عمششومی

نداشته باشد.

. و در نهایت دو معنای مثبت از واژهء «مردم» داریم. اولی برساختن مردمی است با هدف قرار دادن وجود تاریخی اش، تا جایی که ایششنبیست و دو
دک [  ] دولششتی4هدفگیری، با استیلی استعماری و امپریالی، یا به واسطهء سلطهء یک اشغالگر، انکار شده است. بنابراین «مردم» مطابق آیندهء نزدیشش

دس هستهء سخت خود اینچنین اعلم می کنند، همان هسششته ای کششه دولششت رسششمی ناموجود، وجود دارد. دومی وجود مردمی است که خود را بر اسا
دی ااش»، آن گونه که مدعی است، بیشرون می گشذارد. چنیشن مردمشی وجشودش را بشه طشرزی سیاسشی در هشدفگیر دم مشروع« مشخصن آن را از مرد

دت موجود تأیید می کند. دم دول دک انهدا استراتژی

دد یک دولت دلخواه که قدرتی وجودش را قدغن کرده است، خواه فروتششر ازبیست و سه . «مردم» بنابراین، مقوله ای سیاسی است، خواه فراتر از وجو
دن مردم رسمی، خواستار محوش هستند. دت مستقر که مردمی جدید همزمان درون و بیرو یک دول

دن دولت. خواه یک دولت ممنوع که آرزوی خلقش می رود،بیست و چهار دت ممک . واژهء «مردم» معنای مثبت ندارد، مگر با نظر افکندن به ناموجودی
دی دگ آزاد ساز خواه دولتی رسمی که آرزوی محوش. «مردم» واژه ای است که همهء ارزش خود را چنان چه در فضاهای گذرا [و موقتی ] باشد، از جن

ملی، و چنان چه در فضاهای قطعی [و نهایی ] باشد، از سیاست کمونیستی، برمی گیرد.
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۱39۲ آبان ۱3

پی نوشت  ها:

-*این متن ترجمه ای است از مقالهء «        «Vingt quatrenotes sur les usages dumot peuple،که در کتا ب «مردم چیست» به زبان فرانسوی توسط انتشارات لفابریک 
به چاپ رسیده است.

**تمام پانویس ها از مترجم است.

*** نقطه چین ها در متن اصلی موجود است.

]۱ [ -  Jean lucMélenchon.ژان لوک ملنشون نامزد «جبههء چپ» در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه و متمایل به حز ب کمونیست فرانسه  .

]۲ [   MarineLePen.مارین لوپن رهبر حز ب فاشیست «جبههء ملی» و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه .

]3 [ Yenan.شهری است واقع در ایالت شانگهای در چین، که در آنجا اولین جرقه های انقل ب زده، و حز ب کمونیست چین پایه گذاری شد .

]4 [  Futur antérieur.زمانی است در افعال زبان فرانسوی که بین حال و آینده قرار دارد، در اینجا اشاره ای است به موقتی بودن وضعیت دولت .
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