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١  ١دولت و احزابدولت و احزاب

                                                

  

نقش سيادت و يا رھبری سياسی احزاب را می توان از طريق بررسی زندگی 

   ٢.داخلی آن ھا ارزيابی کرد

اگر دولت معرف قدرت تحکم، مجازات ومقررات قضائی يک کشور است، و 

. مقررات به مثابه نوع ھمزيستی جمعی که عموم بايد در آن جھت تربيت شوند

امبرده احزاب در عين حالی ررات ن ه مق يّن انضمام خود بخودی عليت ب  که مب

می باشند، ضروری است نشان دھند که در زندگی درونی و خاص خويش آنچه 

را که در سطح دولت به مفھوم اصول قانونی واجب االجراء می باشد، به مثابه 

  .مبانی اخالقی درک و قبول کرده اند

ا اصل ارزشمند  در احزاب عمالً ضرورت به آزادی تبديل می ردد و از اينج گ

ی حزب سرچشمه می) يعنی رھبری سياسی(سياسی  ضباط درون ه  ان رد و ب گي

عه ت و توس درت، ظرفي شخيص ق الک ت ه م ضباط ب ه ان ت ک ب اس ن ترتي ی  اي

  . گردد احزاب بدل می

 
  .٦٨-٦٩. ص. ص» گذشته و حال«از کتاب  -١
يادتی  -٢ أثير س زاب وت ی اح دگی درون ين زن ه ب ت درک رابط ونی(جھ ه ) ھژم ه مقدم ان ب آن
  .مراجعه شود] انتشارات بابک[

 ١ 



 آنتونيو گرامشی                                                                          دولت و احزاب
 

 ٢

ی دگاه م ن دي ه از اي زاب را مدرس وان اح دی  ت ی نامي دگی دولت ر . زن عناص

  : عبارتند اززندگی احزاب ی  متشکله

  ،)قدرت مقاومت در برابر تمايالت ناشی از فرھنگ کھنه(اخالق، 

  ، )تصميم خلل ناپذير جھت پشتيبانی از فرھنگ و زندگی نو(شرافت، 

  .و غيره) آگاھی به عمل در راه آرمانی واال(لياقت، 

  

  

، انتشارات بابک، ايتاليا، تير »ای از آثار آنتونيو گرامشی برگزيده«: منبع
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