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1دولتییادداشت هایی درباره ی فرم جدید 

هانری لوفور

 مینا ثابت برگردان:

پیشگفتار مترجمان/ویراستاران متن فرانسه به انگلیسی: 

 در رابطپپه بپپا نقپپد استالینپیسپپم و نقپپد2این مقالپپه در مجله ی آکادمیپپک سپپابق »چپ جدیپپد پپپاریس«

لوفور بر این باور است که شکل جدیدی از دولت که. سوسیال دموکراسِی اروپایی و فرانسوی منتشر شد

او آن را مرحله ی تولید دولتی می نامد در اروپای غربی و شرقی در حال شکل گیری است و بخش قابپپل

توجهی از مقاله را به شرح ویژگی های تجربی آن اختصاص می دهد. می توان گفت این بحث خالصپپه ای

 بپپه4، نوشته اوست که در آن مفهوم »مرحله تولیپپد دولپپتی«3از فصل های مهم جلد سوم کتاب »دولت«

 کتپپاب(. نکپپات کلیپپدی این کتپپاب شپپامل14 و 11تفصیل شرح داده شده است )نگاه کنید به فصپپل 

»دخالت دولت در تنظیم انرژی و منابع طبیعی« ، »تالش دولت د رکنترل جریپپان اطالعپپات« و »نقش

 یا »دموکراسی5دولت در پیوند با بازار جهانی« است. در پایان، لوفور با اشتیاق به موضوع »خودگردانی«

رادیکال« می پردازد؛ با اشاره بپپه اینکپپه خپپودگردانی می توانپپد جپپایگزین مناسپپبی بپپرای استالینیسپپم و

 را ببینپید(. گرچه مفهوم پردازِی دولت14 و11 ،۸، ۶، 5سوسیال دموکراسِی ارتودوکس باشد )فصل های 

در این مقاله، به طور مستقیم در پیوند با فضا نیست، با این حال به عناصر اصلی فضا، کپپپه در بخش دوم

 پرداخته شده است. کتاب حاضر آمده است،

*  *  *

مقالهی.      1 ایهلاقم ز اسیهلاقم زا ت برگردانیهلاقم زا تسا ی متیهلاقم زا تسا ینادرگرب ن : CommentsonaNewStateForm اییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن کتاا :ب   ایهلاقم ز برگرفته
Henri  Lefebvre  (2009): State,  Space,  World; Translated by Gerald Moore, Neil Brenner,  and
StuartElden.
2 ParisianNewLeftacademicjournal
3De l'Etat,HenriLefebvre,1977byUniongénéraled'Edition
4statemodeofproduction
5 Autogestaion
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بدون طفره رفتن در همین ابتدا می خواهم این موضوع را روشن کنم این مقاله مدعی مجموعه ای از تزهپپا

است که من اینجپپا تالش بپپرای اثبپپات آنهپپا دارم. در این متن، بپپر خالف رسپپم معمپپول، مقالپپه را بپپا

نتیجه گیری آغاز می کنم که گرچه می تواند با ر وش های استقرایِی مرسوم، در تضاد بوده و بحث برانگپپیز

باشد ولی جنبه های مثبت تئوریک و سیاسی به همراه دارد. چراکه خواننپپده بی درنپپگ در خواهپپد یپافت

وارد چه میدانی و در برابر چه کسی شده است. 

 از لحاظ علمی برای اثبات تزها به شماری فرضیات نیاز داریم که چند مورد را در این زمینه آورده ام:

. امروز بیش از هر زمان دیگری، عمل سیاسی به واسطه فرم یا نوع دولتی که قرار است از آن حاصل۱

شود تعریف می شود. عمل سیاسی بنابراین باید بیشپپتر برآمپپده از اسپپتفاده از پتانسپپیل ها و امکان هپپای

خلق کردن باشد تا برآمده از تحلیِل صرف و انتزاعِی شرایط موجود. تحلیلی که گاه بپپه توجیپپه شپپرایط

موجودی که برساخته ایدئولوژی است  می انجامد. در تفکپپر و نظریه پپپردازی سیاسپپی، مهفپپوم »واقعیت«

قرار نیست مانع کشف امکان ها و پتانسیل های پیش رو شود بلکه این امکان های بپپالقوه هسپپتند کپپه در

قامت ابزار نظری، واقعیت را می  کاوند ]تا از آن چیزی نو حاصل کنند[. به کپپارگرفتن این روش شناسپپی

می توانپپد در توضیح تضادهای موجود در متن های به جامانپپده از مپپارکس، انگلس و لپپنین در رابطپپه بپپا

دولت؛ تضعیف یا تقویت آن پس از انقالب اکتبر، راهگشا باشد. 

 نقد نهاِد دولت و موسسات، سالهاست که به هجویات تکپپراری نیولیبرالیسپپتی در رابطپپه بپپا کپپاهش.۲

. تنهپپا جپپای۶بوروکراسی و هزینه های سنگین اداری، تبدیل شده که از نهادهای دست راستی می شنویم

یک نقد جانانه از چپ خالی است. نقدی که توان شکستن پیش فرض های عامدانه-غیرسیاسپپی-شپپده ی

رایج دربرخی محافل چپ را داشته باشد. نقدی که از پوچ گرایی و انتقاد افراطی فاصله بگیرد. چیزی که

هدف من از نوشتن این مقاله است. 

. اهمیت جهانی استالین، به تشپپکیل نپپوعی از دولت در زمپان او برمی گپپردد. اهمیت پرسپپش دربپپاره۳

عملکرد استالین تنها به اشتباهات خطاها و حتا جنایات او محدود نمی شود. در میپپان همه ی اتهامپپات و

توجیهپپات جای یک پرسش، خالی است. چرا؟ هدف من اینجا اما پاسخ دادن به این پرسش نیست، بلکه

اشاره به فقدان آن است. 

حتا اگر شمار بسیاری کشورها آشکارا در پی برساختن چنین دولتی باشند، دست کم به نظر نمی رسپپد. ۴

که دیگر جایی برای تشکیل دولتی استالینیستی در سطح جهان مانده باشد. یک شکل جدیپپد دولت، در

جوامع باصپپطالح پیشپپرفته سپپرمایه داری به ویپپژه شپپمال اروپپپا، در برابپپِر فپپرم دولت بی اعتبپپار شپپده

شعلهاور                6 درا مهمیهلاقم زا تسا یا نقارو هلعش رد یمهم شا اوا سیاسیهلاقم زا تهایا افراطیهلاقم زا تسا یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا راسیهلاقم زا تگرایا یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا وا دوگرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا شاررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لا آمویهلاقم زرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش شا ویهلاقم زیرا فیتها والنتیرا

دانشجوییهلاقم زا تسا یا    جنبارو هلعش رد یمهم شا درا           ۱۹۶۸کرد ییوجشناد شبنج نا دادگستریا ویهلاقم زیرا سمیهلاقم زا تا درا بعدهاا اوا ایستاا    ۱۹۷۶داشیهلاقم زا تا ژیسکارا دولیهلاقم زا تا درا
.           . نوشیهلاقم زا ت  پرفروشیهلاقم زا تسا ی کتاا :بهای و کرد کار فیگارو ویراستار سپ.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب سابهعنوا ییوجشناد شبنج ن شد انتخاا :ب
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استالینیستی سربرآورده است. شخصًا باید اقرار کنم این تنها فرِم دولتی است که در برابر الگپپوی دولت

استالینیستی حرفی برای گفتن دارد. بسیار مهم است کپپه در نظریپپه سیاسپپی جدیپپد، هم واقعیت و هم

راهبرد و استراتژی را در نظر داشته باشیم.  

 جای پای سوسیال دموکراسِی در پرکتیس سیاسی سرزمین های شمال اروپا دیده می شپپود. بااین حپپال،.۵

نظریه ی سوسیال دموکراسِی، نه برآمده از آنجاها بلکه از فرانسه است؛ با تاکید بر این نکته که پرکتیس

و عمل سیاسی نه تنها از تئوری سیاسی جدا افتاده، بلکه بر آن پیشی گرفته است. من بر این باورم کپپه

این تئوری پردازی، ردپای سوسیال دموکراسِی یا به بیان دیگر یک سوسیالیسم بین المللی را در خپپود دارد

[ حزب سوسیالیست که در اصل، وامدار ژرمن-سوسیال دموکراسِی است. در اینجا از ]سوسیال دموکراسِیِ

فرانسه، به دلیل یکدست نبودنش )و به همین ترتیب از احزاب جنوب اروپا به دلیل موفعیت خاص شپپان(

نام نمی برم. 

 را به یاد نداشت. برای احزاب کمونیسم ملی3۰چطور می توان شرایط سیاسی اروپای غربی در دهه  .۶

و کمونیسم بین الملل، دشمن شماره یک همان سوسیال دموکراسِی بود، همان پشتیبان اصلی سرمایه . ما

پیامدهای چنین موقعیت سیاسی را به خوبی می دانیم. پس شرایط موقعیت امپپروز خپپود را چطپپور بایپپد

درک کنیم؟ بی شک باید با راهکار بلند مدت و با ابزار نظری، فشار خود را بر آن بیشپپتر کپپنیم ولی از

لحاظ تاکتیکی (کوتاه مدت( آن را تا اندازه ای بپذیریم تا زمانی فرا برسد که طرفداران چنین دولپپتی را

و تنش های اخیر نشان می دهند 7 فرانسه 23به سوی خود جذب کنیم. با این حال شواهد و اسناد کنگره 

که حزب کمونیست فرانسه، استراتژی و راهپپبردی بپپرعکس پیش گرفتپپه اسپپت. این حپپزب در حپپالی

تاکتیکهای بسیار سخت گیرانه ای بر اعضای خود اعمال می کند که عماًل مفهوم دولت را دست نخورده و

بی پاسخ رها کپپرده اسپپت. در بهپپترین حپپالت آنهپپا چپپنین پرسشپپی را پیش رو می گذارنپپد: چپپه نپپوع

سوسیالیسمی می خواهیم؟ درحالی که برای پاسخ به چنین پرسشی در واقع باید پرسید: چه نپپوع دولپپتی

می خپپواهیم؟ پرهپپیِز حپپزب از پپپرداختن بپپه این پرسپپش، یپپک واکنش نظپپری و عملِی در خپپور دارد:

خودگردانی

چرا نتوانیم با یک استراتژی و راهکار بلندمدت هوشمندانه، خودگردانی را پیاده کنیم. برای این منظپپور

باید نخست مفهوم استراتژی را دیالکتیزه کنیم یپپا به بیپپانی، شپپاهد ازهم پاشپپیدگی ]و سپپپس برسپپازی[

یک« و »استراتژی« باشیم، به جای اینکه آنها را در منطقی انعطاف ناپذیر با انسجامی صوریتپمفاهیم »تاک

حبس کنیم. 

modele شکل جدید دولت .۷  d'Etat که در حال ظهور است، دارای ویژگیهایی است که بپپه آرامی از

سارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لا          7 درا فرانسها کمونیسیهلاقم زا تا حز :با دو لاس رد هسنارف تسینومک بزح ما وا بیسیهلاقم زا تا بهانهامسیر       ۱۹۷۶درکنگر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها بها پرولتاریاا دیکتاتوریا مفهو لاس رد هسنارف تسینومک بزح ما

  . درا       واق رد .دش عاشد مطرودا سوسیالیس رد .دش عقاو دورطم ما سویا بها اسپانیااو       ۱۹۸۰دموکراتیرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا کمونیسیهلاقم زا تا احزاا :با برخالو ایناپسا تسینومک بازحا فا حز :با اییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا
رااایهلاقم ز                   خودا حماییهلاقم زا تا آشکاراا حتیهلاقم زا تسا یا وا بایهلاقم زگشیهلاقم زا تا سابزا ار دوخ تیامح اراکشآ یتح و تشگزاب قا شورویا ایهلاقم زا هواداریا یعنیهلاقم زا تسا یا خودا سنتیهلاقم زا تسا یا موض رد .دش عا بها دوبار لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها ایتالیاارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا

. کرد       اعال لاس رد هسنارف تسینومک بزح م افغانستا ییوجشناد شبنج ن به شوروی پیشییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن حمله
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میان آنچه ما تجربه و آزمونهای اجتماعی مینامیم در حال برآمدن و تحمیل خود است. تقریبپپًا هپپرروز

وجه و زاویه ای تازه این از این فرم رخ مینماید. جهت روشنتر نشان دادن این موقعیت، نمونه درخشانی

 با عنوان »کامپیوتریزه شدن جامعه« را میاوریم. اگرچه این سیاسپپت، هم اکنپپون۸از گزارش نورا-مینک

نیز در کشورهایی چون ژاپن، جمهوری فدرال آلمان، ایاالت متحده و کشورهای مشابه پیاده شده است.

تا اینجا ما تزهای خود را فرموله کردیم. این مقاله اما، تنها بهانه ای است بپپرای پپپرداختن بپپه مطالعپپات

عمیق تر و جدی در این زمینه به همراه یک تیم پژوهشی. آیا ما قادریم گزاره های مان را ثپپابت کپپنیم یپپا

کاربردی بودن شان را به نمایش بگذاریم؟ باید گفت خواستاِر چنین چیزی بودن، نشان از یک جزم گرایی

بنیادین دارد. ما باید استراتژی )راهکپپار بلندمپپدت( را در مرکپپز توجپپه قپپرار دهیم. مادامی کپپه اصپپل،

استراتژی باشد، »پیاده سازی ِتئوری« باید بتواند خطرات پیش رو را پیش بینی و حذف کند. هیچ اقدامی

از پیش پیروز نیست. یک استراتژی همواره در ارتباط با رقیبی یا رقبایی به کار می رود کپپه خپپود دارای

استراتژی اند و طبیعتا به روش خود به دنبال پیروزی. نکته قابل توجه آن ست کپپه پیش نیازهپپا و منپپابع

موجود را دوباره بازبینی کنیم. 

 در کتپپاب9در مدل سوسیال دموکراسِیِ دولت چه چیز جدیدی هست؟ تقویت جامعه مدنی. ژاک آتالی

 بارها توانایی خودگرانِی نهادهای مختلف کشور را یادآوری کرده اسپپت.اقتصاد جدید فرانسهخود به نام 

، معرفی می کند که به باور او مدل1۰و سوسیالیسم بهم پیوسته او پروژه ای را برای جامعه ای بهمپیوسته

است. پیشنهاد او افزایش شماِر سازمان های غیرانتفپپاعی در حکومت هپپای11جدیدی برای »تولید جامعه«

مرکزی و محلی و به خدمت گرفتن آنها برای فراهم کردن فرصت های شغلی به هم پیوسته است. 

دولت باید تنها دارای موقعیپپتی هندسی 12یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"اجازه بدهید اشاره کنم که آتالی در همان متن تاکید می کند

یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"باشد که همه این تغییر و تحوالت در آنجا تصویب شود. البد جاییکه آرزوهای البیهای جدید در آنجا

با اعمال کنترل دولت بر منطق وجودی سازمان ها به عنوان نهادی حیاتی یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"برآورده می شود. دولت باید  یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

یک تمرکززدایی افراطی کپپه نهپپاد دولت را دچپپار ضپپعف زودرس کنپپد، تنهپپا یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"باقی بماند. او می نویسد

قدرت را به دست شماری فئودال میسپارد. با دالیلی که آتالی آورده، او این طپپور نتیجپپه می گپپیرد کپپه

سارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود ل      8 در که گزاررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش ش نقرو هلعش رد یمهم شا            ۱۹۷۸اییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن با رابطه در ژیسکاررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ، والری جمهوری ریاسیهلاقم زا ت یهلاقم زما ییوجشناد شبنج ن در شد پرفرورو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش شترییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن

   -  . بایهلاقم زرس              دو هر مینرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار ک نورا تهیهاشد سیاسیهلاقم زا تسا ی و یهلاقم زندگیهلاقم زا تسا یااجتماعیهلاقم زا تسا ی در کامپیوتر اطالعاسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تاو تکنولوژیا برداری بهر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ه و
بودنداگزاررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش ش                دولتیهلاقم زا تسا یا عمد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها سیاسیهلاقم زا تهایا شناساییهلاقم زا تسا یا برایا دولتیهلاقم زا تسا یا باالیا رد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها سیاسیهلاقم زا تسا یا وا فنیهلاقم زا تسا یا مشاورا ییوجشناد شبنج نا مالیهلاقم زا تسا یارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا هایا

کامپیوترادر-                  وا اطالعااسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا تکنولوژیا ایهلاقم زا بهر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب هبرداریا برایا آنهاا کها اسیهلاقم زا تا اسیهلاقم زا تا تأمرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا قابرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا جهیهلاقم زا تا اییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا ایهلاقم زا مینرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا نورا
       . یهلاقم زندگیهلاقم زا تسا ی        اطالعااسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تاو تکنولوژیا فصرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا درا لوفورا تمرکزیهلاقم زداییهلاقم زا تسا یامیهلاقم زا تسا یدهند پیشنهادا فرانسها دولیهلاقم زا تا سیاسیهلاقم زا تسا یا مناف رد .دش عا جهیهلاقم زا تا

.   -      » میهلاقم زا تسا یکند    »   اشار لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ه مینرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار ک نورا گزاررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش ش به رویهلاقم زمر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ه یهلاقم زندگیهلاقم زا تسا ی نقد سو لاس رد هسنارف تسینومک بزح م جلد در رویهلاقم زمر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب هرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،
دهها             9 پرفرورو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش شا مول ههد  شورفرپ فا وا پردایهلاقم زا نظریها سوسیارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لدموکراسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا وا اقتصاددا ییوجشناد شبنج نا اتالیهلاقم زا تسا یا به     ۱۹۷۰ژا ههد  شورفرپ فلوم و زادرپ هیرظن تارکومدلایسوس و نادداصتقا یلاتا کا لوفورا اشار لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها بودا

کنندگا ییوجشناد شبنج ناو                مصرو ایناپسا تسینومک بازحا فا گا ییوجشناد شبنج نرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا تولیدکنندا میا ییوجشناد شبنج نا ارتبااو ناگدننک فرصم ،ناگ دننکدیلوت نایم طا کها سایبرنتیرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا سوسیالایس رد .دش عقاو دورطم م مدرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لا یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا برایاساخیهلاقم زا ت آتالیهلاقم زا تسا یا پیشنهادا
   . درا       پیاد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب هاشود کامپیوتریا شبکها اییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا توس رد  .دوش هدایپ یرتویپماک هکبش نیا طا فرهنگیهلاقم زا تسا یاو        ۱۹۸۰دولیهلاقم زا تا سیاسیهلاقم زا تهایا ارشدا مشاورا ییوجشناد شبنج نا ایهلاقم زا یکیهلاقم زا تسا یا آتالیهلاقم زا تسا یا

. شد    میترا ییوجشناد شبنج ن La nouvelle economie jranraise, Jacques Attali اقتصادیافرانسوا
10Relationalsocialism
11Productionofsociety
12Geometriclocation
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باید پرسید کدام کارکردها؟ آنها که یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"نیاز است کارکردهای مشخصی از دولت های اروپایی باقی بماند. یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"در ارتباط با سیاست انرژی و سیاست کامپیوتر/انفورماتیک هستند. به این تپپرتیب می بیپپنیم او بپپرای یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

گذار به سوسیالیسم، چه وظیفه سنگین و پرخطری را روی دوش دولت می گذارد. دولت باید هم مسپپیر

انسجام خود را حفظ کند.  کند و مهمتر از همه فراهم یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"گذار به تحوالت بزرگی را  یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

پروژه تقویت جامعه مدنی چیز جدیدی نیست. در فرانسپپه نیمه ی دوم قپپرن بیسپپتم همچپپون هرجپپای

دیگر، دولت وظایف چندجانبه ای به عهده داشته و حتی از آن فراتر رفته و در اجرای این تعهدات پپپا را

از گلیم خود نیز درازتر کرد. دامنه مداخالت دولت در دیگر واحپپدهای اجتمپپاعی به دلیپپل بپپرهم کنش

بحران های گوناگون، روزبروز پیچیده تر شد و مشکالت روزافزونی را پدید آورد. یک مثال رایج دانشگاه

. مفهپپوم13است. از دانشگاه بود که زمزمه ی عباراتی چون »آزادسازی« و »تمرکززدایی« به گوش رسید

»تمرکززدایی« از این هم فراتر رفت. چگونه به روشی پیاده کنیم که از آن نتیجپپه ]دلخپپواه[ را بگپپیریم؟

، گروه هپپا، جامعپپه مپپدنی یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"البته راه حل تنها به کار بستن یک ]استراتژی[ است: تقویت نهادهایی ماننپپد  یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

شهرها و ادارات محلی در اجتماع، به جای ]استراتژی رایِج[ شکستن پیونپپد اجتمپپاعی میپپان سیاسپپت و

اقتصاد. 

من متوجه این نکته شدم که حزب کمونیسپپت فرانسپپه، تالش می کنپپد بپپا توجپپه بپپه مپوقعیت کنپپونی

هم قطارانش در ایتالیا و اسپانیا برای خود وجهه ای در فرانسه کسپپب کنپپد و همپپان مسپپیر را در پیش

بگیرد، اما به شکل خطرناکی بزدالنه و حساب نشده. آنها جرات نمی کنند بگویند که اقتصپپاد و سیاسپپت

فراموش نشده است ولی نسبت به جامعه مدنی دیگر از اولویت برخوردار نیستند! البته باید اینجا اشپپاره

شود که این عبارات و مفاهیم که جابجا به گرامشی نسبت داده شده، در واقع از اندیشه هگل آمده و بر

زبان مارکس جاری شده است. برای هگل، جامعه مدنی چیزی جپپز جامعپپه بپپورژوایی نیسپپت، ولی نپپه

 چیزی جپپدا از جامعپپه مپپذهبی ، قپپدرت14به معنای مارکسیستِی کلمه بلکه به این معنا که جامعه مدنی

نظامی فئودالی و حق سلطنت االهی است. اینجاست که هگل، پیامپپدهای سیاسپپی انقالب فرانسپپه را بپپا

مهارت به تصویر می کشد. قانون جانشین شاه و درپی آن تصمیم ها »به نام قانون« اتخاذ شپپد. در چپپنین

جامعه ای بود که »مدنیت« و »قانون مدنی« فراگیر شد. هگپپل، پیونپپد ژرف میپپان »مپپدنی« و »تمپپدن«،

بعبارت دیگر »مدنیت« را از فرانسه سده ی هجدهم به عاریه گرفتپپه اسپت. حقپپوق بشپری کپه امپروز

می شناسیم بر پایه چنین پیوندی استوار است. همین طور این قانون در تاریخ غرب کپپه: اعپپتراف دلیپپل

اثبات جرم نیست چون می تواند زیر »بازجویی« گرفته شده باشد، یعنی با شکنجه. بپپا این اوصپپاف بایپپد

]خطاب به حزب کمونیست فرانسه و امثال آن[ گفت موضوع جامعه مدنی چپپیزی اسپپت کپپه امپپروزه

به عمد به امری غیر سیاسی شده است. 

جنبارو هلعش رد یمهم شادانشجوییهلاقم زا تسا ی            13 شکرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگیری برای بستری چو ییوجشناد شبنج ن دانشگا لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب هارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ، نقرو هلعش رد یمهم ش تحلیرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و ل به .۶۸لوفور پرداخیهلاقم زا ت 

اسیهلاقم زا ت                14 اییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن بردند میهلاقم زا تسا ی کار به مدنیهلاقم زا تسا ی جامعه برای هردو هگرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و ل و مارک.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب س که burgerliche Gesellschaft عبارسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تاآلمانیهلاقم زا تسا ی

۶



تجربه ده-پانزده سال گذشته ما را وامی دارد با دیده شک و تردید به اوضپپاع بنگپپریم. از زمپپان شپپارل

دوگل، الیت سیاسی و مقامات دولتی دست به نوعی شبه-تمرکززدایی زده اند که اگپپر درسپپت بنگپپریم

به معنای انتقال امتیازها به انجمنها و تشکیالت محلی نیست بلکپپه تنهپپا به معنپپای انتقپپال مشپکالت بپپه

آنهاست. این در حالی ست که همه تصمیمهای مهم همچنان با دولت است. ممکن است این طور به نظپپر

برسد که قدرت توزیع شده است ولی در واقع تنها وظایف و مسئولیت های اجرایی است که واگذار شده

است. نمی توان باور داشت که یک دولت قوی و منسجم به سادگی قدرت خود را توزیع کند. دولتی کپپه

قدرتش توسط نهادهایی که خود اداره می کند و تابع بی چون وچرای آن هستند تضمین شده است. بایپپد

اقرار کرد عالوه بر حوزه اقتصاد، قطعا اینجاست که باید یک تحول رادیکال رخ دهد. 

نمی توان منکر آن شد که ارتباط میان اقتصاد و قدرت دولت در طول سده ی بیستم به ویپپژه دهه هپپای

 تالش کرده ام به روشن15اخیر دچار تغییر و دگرگونی شده است. در جلد چهارم کتابم به نام »دولت«

کردن این موضوع بپردازم که »مادی شدگِی« این رابطه چطور به اجرا درآمده و مرحله ی تولید دولپپتی

چطور پیا ه سازی شده است.آنچه امروزه به طرز غریبی به رویکردی فراگیر در جهان معاصر تبدیل شده

است. از لحظه ای که دولت مسئولیت رشد]تولید کاالیی[ را به عهده گرفت، مستقیم یپپا غیرمسپپتقیم بپپا

پدیده ای به نام دگردیسی کیفی روبرو شدیم. از همین رو، از آن زمان تاکنون، هرگونه پیامپپد شکسپپت و

درماندگی اقتصادی به حساب دولت نوشته می شود.گاهی به من خرده میگیرند که در گذشته، دخپپالت

دولت در امر اقتصاد در مقایسه با دوره کنونی و دوران پیش رو امری کمی و نپپه کیفی بپپوده اسپپت. در

پاسخ، من تنها به شماری چند از سپپازمان های مرتبپپط بپپا دولت، دارای ویژگیهپپای اخپپیر]کیفی[ اشپپاره

می کنم: شورای اقتصاد، سازمان امور حسابداری وزارت دارایی و بسیاری برنامه هپپا ]بودجپپه بنپپدیها[ از

. 1۶جمله برنامه ریزیهای مالی و برنامه ریزیهای شهری

را مپدنظر قپپرار نپپدهیم می تپپوان بصپپورت کلی گفت17اگر اظهارات مارکس درنقد خود از برنامپپه گوته

ویژگیهای اصلی »مرحله تولید دولتی« به شرح زیر هستند. ارزش مازاد اجتماعی، خواه بخشی از آن یپپا

همه ی آن، از هر طرف به سوی دولت روانه می شود. 

چنین دولتی خود را در موقعیتی باالتر از جامعه میبیند و خود را محق میداند که در ژرفنای همه ابعپپاد

15Lefebvre,Del'Etat,vol.4,Lescontradictionsdel'etatmoderne:Ladialectiqueetfdel'itat

(UnionGeneraled'Editions:Paris,1978).
16         - کتا :با     درا مفصرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا فرانسهرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا جنباتک رد لصفم ،هسنارف گا پساا دولیهلاقم زا تهایا درا تکنولوژیرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا اداریباتک رد لصفم ،هسنارف گنج اسپ یاهتلود رد کیژولونکت ِا ساختارامدیریتیهلاقم زا تسا ی اییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا شکلگیریا لوفوررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا

SurvivalofCapitalism. اسیهلاقم زا ت   کرد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ه بح.تسا هدرک ث
دسیهلاقم زا تنوشتههای  17 نا لاس رد هسنارف تسینومک بزح م     ۱۸۷۵در با بعدها گوته  که برنامه سوسیالیسیهلاقم زا ت      نقد السارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لباتک رد لصفم ،هسنارف گنج اسپ یاهتلود رد کیژولونکت ِ پیشنهاد مارک.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب س شدرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ، منتشر

    . نظر              ایهلاقم ز میگوید مارک.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب س میهلاقم زا تسا یکند نقد بردرآمد پیشرفته مالیااسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و ت راهکار معرفیهلاقم زا تسا ی با اجتماعیهلاقم زا تسا ی مایهلاقم زاد تویهلاقم زی رد .دش ع بر مبنیهلاقم زا تسا ی را
دراسرمایهداری                مالکییهلاقم زا تا بنیادییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا رواب رد  .دوش هدایپ یرتویپماک هکبش نیا طا کها شودا تویهلاقم زی رد .دش عا دولیهلاقم زا تا توس رد  .دوش هدایپ یرتویپماک هکبش نیا طا عادالنها بایستیهلاقم زا تسا یا حالیهلاقم زا تسا یا درا مایهلاقم زادا السارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا

             . فصرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا   درا راا گوتها هایا برنامها جملها ایهلاقم زا مارک.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب سارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا دولیهلاقم زا تا تئوریا لوفورا باقیهلاقم زا تسا یامیماند کتا :باجامعه  ۵دسیهلاقم زا تنخورد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها
  -         . دولیهلاقم زا تادر     نقرو هلعش رد یمهم شا تولیدادولتیهلاقم زا تسا ی مرحلها درا شد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها اشار لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها ویژگیهایا همچنییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا بح.تسا هدرک ثامیهلاقم زا تسا یکند مفصرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا مارکا.تشون یشورفرپ یاهباتک و درک راک وراگیف راتساریو ناونعهب سا شناسیهلاقم زا تسا یا

          - همچنییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن         دولتیهلاقم زا تسا یاو تولیدا مرحلها فصرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لا دولیهلاقم زا ترو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا کتا :با درا راا تویهلاقم زی رد .دش عامایهلاقم زاد درا دولیهلاقم زا تا نقرو هلعش رد یمهم شا سرمایهداریاو رشدا تروینینچمه و یتلود دیلوت هلحرم لصف ،تلود باتک رد ار -دازام عیزوت رد تلود شقن و یرادهیامرس دشر جا
.۱۱و  ۱۰فصلهای  ببینید      را جلد اییهلاقم زا تسا ینادرگرب ن ایهلاقم ز
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زندگی شخصی و روزمره مردم دخالت کند. از جملپپه: آ( امپپور اداری- اجپپرایی و مپپدیریتی ب( اعمپپال

قدرت جهت تامین امنیت ملی پ( حق انحصاری سرکوب سازمان یافتپپه، خشپپونت پلیسپپی، اختصپپاص

بودجه نظامی، حق طراحی و نقشه کشی برای امور نظامی و جنگی احتمالی

، نظامیپپان و سیاسپپت مداران خپپبره،1۸با این اوصاف، آشکار است که نیروی سیاسی، میپپان تکنوکرات ها

متمرکز و به جنگ تلخ قدرت میان اجزاء و نهاد های دولت می انجامد. به این ترتیب جامعپپه مپپدنی از

دو سو مورد تهدید چرخه های تکرار خشونت قرار می گیرد. از سویی خشونت و سرکوب سازمان یافتپپه

دولتی و از سوی دیگر مقاومتی سرسختانه برای مقابله با سرکوب. اینجا مرگ به جای چاره، بر مشکالت

سایه خواهد افکند. 

نهاد دولت همه شکلهای مبادله، کاال، قراردادها و قوانین هپپا در خپپود متمرکپز و متحدالشپپکل می کنپپد.

دولت با سیاست های یکسان سازی و همسان سازی، هر گونه مقاومتی را در هم می شکند به نحوی که

 را از ریشه  بر می کند.  بازوهای اجرایی دولت ابزارهای تازه ای خلق می کننپپد کپپه همزمپپان هر تفاوتی

هم اندازه گیری و سرشماری می کنند و هم کنترل، یکسان سازی و طبقه بندی می کنند. بپپه رتبپپه هپپا و

سرپوشی بر مفهوم طبقه و طبقات اجتماعی است. طبقپپه متوسپپط؟ قشر های اجتماعی تبدیل می کندکه

بله. همین طبقه، دلیل اجتماعی وجود چنین دولتی و پایه تولید چنین دولتی است. تو گویی این طبقپپه ی

متوسط است که چنین دولتی را تولید می کند. چنین دولتی پس از استقرار، ماننپپد یپپک سیسپپتم عمپپل

می کند این دولت خود را در روابط سلطه بازتولید می کند؛ قدرت نامحپپدودی بپپرای کنپپترل و هپپدایت

چپپنین دولپپتی.  بگپپیرد شهروندان دارد و بنابراین می تواند همه اختیار عمل آنهپپا را در دسپپت خپپویش

یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"دولت خوب وجود ندارد؛یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"تهدیدی برای جهان مدرن است که باید در برابرش بهر قیمتی مبارزه کرد.

 منطقی خودداری کند: تولید کاالیی دولتی  هیچ دولتی نیست که بتواند از حرکت به سوی این نتیجه

دقیقًا به همین دلیل است که امروزه تنها معیار دموکراسی، پرهیز از چنین رخپپدادی اسپپت. هنپپوز هیچ

حزبی موضع گیری روشنی در این باره نداشته نه حزب کمونیست فرانسه که سخت درگیر فاصپپله گرفتن

از مدل استالینیستی است نه حزب سوسیالیست فرانسه با دغدغه تطپپبیق سیاسپپت های خپپود بپپا مپپدل

سوسیال دموکراسِی همچون مدل حزب جمهوری فدرال آلمان. سوسیال دموکراسِی می تواند همچون یپپک

گزینه و امکان  برای بهبود تولید کاالیی دولتی مورد بررسی قرار بگیرد اما تحلیل انتقادی و ریشه هپپای

تولید کاالیی دولتی نمی تواند محدود به این مدل شود. کافی است در اینجا ویژگی های خپپاص »مرحلپپه

پرداخته ایم را نگاهی کنیم. تولید دولتی« که به آن

بهاکار                  18 مدر ییوجشناد شبنج نا جامعها مدیرییهلاقم زا تا درا راا تکنولوژیا قدرسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا کها اسیهلاقم زا تا بروکراسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا نوراک هب نردم هعماج تیریدم رد ار یژولونکت تردق هک تسا تارکورب عا یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کا تکنوکراسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا لوفوررو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا نظرا ایهلاقم زا

.        . دارند  نقرو هلعش رد یمهم شاعمد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب های شهری برنامهریزی در تکنوکراسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تها بندد میهلاقم زا تسا ی

۸



دولت و تخصیص انرژی

 دولت کنترل انرژی را به دست می گیرد به نحوه تپپامین و پخش آن نظپپارت می کنپپد. ویژگی نخست:

نظارت دولت بر منابع فسیلی، برق، منابع گاز و نفت و در نهایت انرژی هسته ای بپپه تپپرتیب در درجپپه

روند کنترل دولت بر منابع انرژی چیزی بود که به تدریج و از نخستین گامهپپای اهمیت قرار می گیرد.

استخراج و فرآوری صنعت نفت در طول نیم قرن نهادینه شده و استقرار یپپافت. آثپپار تخریپپبی محیپپط

در این حپپوزه زیستی انرژی هسته ای که همه جا بر آن تاکیِد مؤکد شده، باعث تشپپدید دخپپالت دولت

شد اما با این حال کمتر به نتایج سیاسی دخالت دولت که تقسیم سپپرکوبگرانه ی فضپپای عمپپومی بپپود

پرداخته شد.

 چپپنین،دریافت که این نتایج سیاسی از هر نتیجه دیگری مهم تر است؟به هر حال آیا نمی توان به روشنی

به نظر می رسد دولت کنونی به تنهایی قادر به اداره و سرمایه گذاری عظیم مدیریت گسپپترش تکنولپپوژی

پیشرفته و مواد خام و گزینش مجریان و کارفرما ها برای پیاده سازی این سیاست ها و همپپه فعالیت هپپای

اینها به مدد بازوهای اجرایی و نهادهای دولتی، به دست آمده کپپه بپپاعث اسپپتقرار و مرتبط است. همه

ملی یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" انرژی هسته ای، نهاد کردِنیسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"استحکام نهادی تکنوکرات به نام دولت می شوند. آیا با این شرح حال،

دولت را تقویت نخواهد کرد؟ تنها یک فرم کنپپترل دموکراتیپپک می توانپپد در برابپپر  چپپنین رویکپپردی

بایستد ولی هنوز تا آن راه درازی در پیش است. 

دولت و تکنولوژی اطالعات

وضعیت شکننده و آسیب پذیِر مدیریت اطالعات و علوم کامپیوتر را برای بسیاری، گزارش نورا-مینک

باصطالح  استدالل ها،  تجارب و آزمایش هپپای  گپپرد آمپپده در این گپپزارش آشکار کرد. با ارجاع به

می توان گفت داریم به سوی جامعه  عریان  عزیمت می کنیم که هر آنچه که در آن پنهپپان و آشپپکار،

و سربر میاورد، متولد شده یا میمیرد همه ضبط، شناسایی، بررسی و تحلیل و در یک بانک ابراز می شود

حافظه ذخیره می شود. میکرو کامپیوتر ها در همه جا تعبیه خواهند شد؛ در هر نقطه فپپارغ از هپپر نپپوع

کاربری و مشغول دریافت ارسال اطالعات خواهند شپپد. بپپازار اطالعپپات کپپامپیوتر هپپا و برنامپپه هپپا و

اپلیکیشن ها چه به صورت سخت افزاری و چه نرم افزاری حضور خود را در هر جپپا از جملپپه بازارهپپای

آیا این نوع دیگری از ادغام بازار ها نیست. دالل هپپای سرمایه بازارهای مالی تحمیل و توجیه کرده اند.

اطالعات، مشغول فروش محصوالت خود از جمله مجمپپوعه ای از روابپپط و پروتکلهپپای پیچیپپده، در هم

تنیده و ضبط شده در قالب شبکه های اجتماعی به مشتریانشان چون سازمان هپپای عمپپومی، صپپنعتی و

سیسپپتم یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"دولتی تا شرکت ها و ادارات خصوصی و نیمه خصوصی هستند. در طول سپپال هپپای گذشپپته،

ادغام یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"عامل جای خود را باز کرده و جایگزین پروتکل های سنتی تر شده اند که ویژگی و توانایی دریسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"
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 کمتر بوده است. 19آن ها، برای پردازِش شبکه اطالعاِت پرحجم

نورا-مینک استدالل می کنند که این فن آوری ها و تکنولوژی هپپای تجپپاری شپپده، ماننپپد برنامپپه هپپای

میکروپروسسور ها که با سرعت حیرت آوری در حال گسترش و پیشرفت اند ظرفیت های و کامپیوتر

 نیپپاز بپپه علوم مختلپپف اجتمپپاعی رسپپمًا اجرایی خود را در اعماق جامعه، بیشتر گسترش خواهند داد.

مشپپارکت بانکهپپای داده خواهنپپد داشپپت. امپپا در خپپدمت چپپه کسپپانی؟ بپپه گفتپپه نپپورا-مینپپک:

یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"مصرف کنندگان   اشخاص، سازمان های تجاری و بروکراتها–یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

فرهنگی موضوع »استراتژی عریانی اطالعات« درگذریم؛ یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"اگر از جنبه ی اخالق گرایانه، زیبایی شناسانه و یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

موضوعاتی که به نظر هم نمی رسد دغدغه نورا-مینک باشند چرا که در گزارش خودبه هیچ یک از آنهپپا

نپرداخته اند، اجازه دهید به جنبه ی سیاسی آن بپردازیم.

شپپفافیت و شفاف و ]عریان[ خواهد شد؟ چه کسی از این  یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"برای چه کسی و از چه زاویه ای جامعه  یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود" یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"عریانی سود خواهد برد؟ در پاسخ به این سوال باید پرسید چه کسی ما را در جامعه ]همچپپون یپپک یسدنه یتیعقوم یاراد اهنت دیاب تلود"

کل[ کنار هم قرار می دهد؟ پاسخ روشن است، دولت. نه تنها دولت، اطالعات را مدیریت خواهد کرد و

استفاده یا عدم استفاده از یک اپلیکیشن را تشویق خواهد کرد بلکه اجپپازه دارد به عنپپوان یپپک سپپازمان

مستقل، به تنهایی با ]فروشندگان اطالعات[ همچپپون آی. بی. ام. و دیگپپر شپپرکت های عظیم بین المللی

مذاکره کند. طبق این گزارش، دولت می تواند از ضعیف در مقابل قوی، از اطالعپپات کوچپپک در برابپپر

اطالعات بزرگ از تولید کنندگان خرد در برابر شرکت های بزرگ همچون آی. بی. ام. محپپافظت کنپپد.

شاید این طور باشد! ولی به نظر میرسد این رویه هرچپپه بیشپپتر از پیش، نقش دولت را پررنپپگ خواهپپد

از نگاه دولت عالوه بر مالکیت دیگر امور فنی، مالکیت ماهواره ها را نیز در اختیار دارد. کرد، به ویژه که

دولت یا دولتی  ها، می توان گفت یک جامعه شفاف، مانند یک »ابژه« عمل خواهد کپپرد، نپپه ماننپپد یپپک

تلفن و حتی تلویزیون در این میان، تصویری نابسپپنده از »جامعپپه موجود مستقل با نشانه هایی از آگاهی.

الگوی کلی آن را خود ترسیم کردند. و اطالعات« به دست داده اند اگرچه نقش

بپپرای سپپاخت می خواهند کپپه counterpowersخطر چنان بزرگ است که خود نویسندگان، از مخالفان 

بدیلی از قدرت دست به کار شوند. آنها به دنبال جامعه و دولتی باندازه کپپافی دموکراتیپپک هسپپتند کپپه

آنها نه اشپپاره ای بپپه بتواند چنین  بدیلی را بسازد گرچه  بسیار  محتاطانه در این باره قلم می زنند. مثاًل

مبارزات کارگری نه مقاومت های شهری کرده اند و نه انجمن های خودگردان کپپه به تنهپپایی امکپپان بپپه

چالش کشیدن حوزه های اطالعاتی را دارنپپد. آنهپپا از چشپپم انپپدازی ایده آلیسپپتی می گوینپپد کپپه در آن

علیه آن می جنگند! اینجا رویای کهن لیبرالی و قدر ت های مردمی دقیقًا آن چیزی را تقویت می کنند که

اصالح طلبانه ی یک دولت خوب - دولتی عقالنی نشسته بر فراز همه تضادها- از نوشته های شان سر بپپر
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می آورد. این دولِت همزمپپان قدرتمنپپد و خیرانپپدیش، گپپویی قپپرار اسپپت درگیری هپپا را همپپان طور

مسالمت آمیز و بی طرفانه داوری کند که یک الیِت قدرت، مخالفانش را هر زمان هرجور که می خواهپپد

روی انگشت می چرخاند. نویسندگان این برنامه، خواسته یا ناخواسته بی توجه اند به سیاست های جاری و

این واقعیت کپپه دولت »سپپوژه هایش« را تبپپدیل بپپه »ابپپژه«، عناصپپری وابسپپته، منفعپپل، سپپرخورده و

بازتولیدکنندگان مکانیکِی روابط مکانیکِی سیستماتیک می کند. اینجا مپپا دقیقپپًا در  مرکپپز مسپپئله قپپرار

گرفته ایم.  موضوع  برخالف اشارات پی درپی در نوشتار نورا-مینک بر سر آزادی و اراده  نیست، بلکپپه

تنها بر سر اشکال انضمامی آزادی و اختیار است. اگر نورا-مینپپک بپپه تمرکپپززدایی اعپپتراض می کننپپد،

به خاطر تضعیف دولت نیست؛ برعکس، برای نجات آن است. قطعه سپپنگی کوچپپک، گپپاه قپپادر اسپپت

ماشین بزرگی را به دردسر بیندازد. بپپرای این نگارنپپدگان، مسپپئله همپپواره این بپپوده کپپه مشپپکالت و

ناتوانی های مرکز را به حاشیه برانند، بدون اینکه به آنها قدرت تصمیم گیری واقعی بدهند. 

دولت و بازار جهانی

نقش دیگر دولت که کمتر به آن توجه شده و سعی در کمرنگ  نشان دادن آن می شود مدیریت روابط

این بین الملل یا به عبارتی هماهنگی بازار داخلی  با بازار جهپپانی همچپپون شپپرکت های فراملیپپتی اسپپت.

ویژگِی سوم دولت، شامل ویژگی های باال نیز می شود: چرا که این کاالهپپا ، انپپرژی و فنپپاوری اطالعپپات

هستند که در بازار جهانی مورد مذاکره قرار می گیرند و چپپنین فراینپپدی، نیازمنپپد مشپپارکت برجسپپته

دولت ها است.آیا دولت ملی، به ناچار بازیچه دست شرکت های فراملیتی در جهت استثمار نپپیروی کپپار

داخلی و ارتقای روابط تولیدی جهت تامین منافع این شرکت ها است؟ آیا باید دولت ملی را آن طور که

»دولت امپریالیستِیِ شرکت های فراملیتی« بنامیم؟ بله درست اسپپت، ولی  می گویند،2۰بریگاردهای سرخ

. برعکس آن نیز رخ داده است

فشارهایی که بر دولت های ملی اعمال می شود به حدی است که بیم آن می رود یک دولت ملی همپپواره

در خدمت منافع شرکت های چند ملیتی باشد. با این حال، دولت ها می تواننپپد در برابپپر این امپریالیسپپِم

 صحنه ی مبپپارزه در عرصپپه های،بین المللی مقاومت و با شرکت های جهانی مذاکره کنند. جهان همزمان

گوناگون است که نتیجه ی یک پروژه ی مشخص از پیش طپپراحی شپپده نیسپپت ولی یپپک دولت تنهپپا

درصورتی می تواند در برابر فشارها مقاومت کند که پشتیپبانی فعال توده ی عظیم مپپردم را کپپه در امپپور

دولتی مشارکت داده شده اند، همراه داشته باشد. مشارکت به معنایی که جامعه را در همه امپپور محپپرم

20 -       . یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار ک           سرکی- خا هایا بریگادا توس رد  .دوش هدایپ یرتویپماک هکبش نیا طا عبارسرزاب ود ره کنیم-ارون .دش هیهت یسایس و یعامتجا یگدنز رد رتویپماک و تا اییهلاقم زا تسا ینادرگرب نا کارامیبرد بها راا معروو ایناپسا تسینومک بازحا فا ایتالیاییهلاقم زا تسا یا اصطالکی- خرس یاه داگیرب طسوت ترابع نیا .دربیم راک هب ار فورعم ییایلاتیا حا هما ییوجشناد شبنج نا اینجاا درا لوفورا

            - میهلاقم زا تسا یا     ایتالیاادر دولیهلاقم زا تا بها معروو ایناپسا تسینومک بازحا فشا ییوجشناد شبنج نا آخرییهلاقم زا تسا ینادرگرب ناپیغا لاس رد هسنارف تسینومک بزح م نهمییهلاقم زا تسا ینادرگرب ناو درا رادیکارو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لاایتالیا مسلحانهاچ یم رد ایلاتیا تلود هب ناشفورعم ماغیپ نیرخآ و نیمهن رد -ایلاتیا لاکیدار پ پیرو هلعش رد یمهم شا ۱۹۷۸سایهلاقم زما ییوجشناد شبنج نا
       : راابدو ییوجشناد شبنج ن           خودا حقیقیهلاقم زا تسا یا چهر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها چندملیتیهلاقم زا تسا یرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا دولیهلاقم زا تهایا بودرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،اآمد بریگادهاا درگروگا ییوجشناد شبنج نا ما لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها سها کها موروا آلدوا کشتیهلاقم زا تسا ینادرگرب نا ایهلاقم زا

      . مزدورا ییوجشناد شبنج ن      ضدانقال :برو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،ا مسلحباتک رد لصفم ،هسنارف گنج اسپ یاهتلود رد کیژولونکت ِا امپریالیسیهلاقم زا تا چهر لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب ها هما ییوجشناد شبنج نا کرد لاس رد هسنارف تسینومک بزح مود و تسیب هاند هویداا رسمیهلاقم زا تسا یا دموکراسیهلاقم زا تسا یباتک رد لصفم ،هسنارف گنج اسپ یاهتلود رد کیژولونکت ِا گروتسهیا نقا :با
. اسیهلاقم زا ت          کمونیسیهلاقم زا ت نیروهای سیاسیهلاقم زا تسا ی کشیهلاقم زا تسا ی نسرو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و ل و تروریس رد .دش عقاو دورطم م پورو هلعش رد یمهم شقن وا یاهتسایس ،یطارفا یارگتسار کی و لگود لراش ش یونیفر لاس رد هسنارف تسینومک بزح م
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بداند تا آن ها همواره بتوانند آماده اقدامات جمعی باشند. بدون چنین پشتوانه ای، دولت هم خپپود و هم

کل کشور را به بازار جهانی خواهد فروخت. اینجا مپپا بپپا یکی از عرصپپه های دموکراسپپی و سوسیالیسپپم

روبه رو هستیم. دولتی که چنین قابلیتی دارد، دولتی که تحت حمایت جامعه است و نه بپپرعکس؛ دیگپپر

دولت در معنای هگلی و بورژوایِی آن نیست، بلکه دولت به معنای مارکسیستی آن یعپپنی »دیکتپپاتوری

پرولتاریا« و یا هر آنچه آن را بنامیم است. چون چنین دولتی به همه ی نیروهای متضپپاد درون جامعپپه،

حتی آنها که تهدیدی برای دولت هستند اجازه بروز می دهد.  چیز ی که من اکنون دربپپاره آن صپپحبت

می کنم دقیقًا برخالف آن چیزی است که دولت های سوسیال دموکرات اروپپپای شپپمالی به ویپپژه آلمپپان

نمایان گر آن هستند. حامیان تداوِم دولت سنتی یا اصالح دولت موجپپود در شپپکل سوسیال دموکراسپپِیِ

آن، کاماًل بر این تضاد و تقابل آگاهند. می گویند که فروپاشی دولت منجر بپپه آشپپوب و هپپرج و مپپرج

می شود. ولی اکنون مشکل دیگر این نیست. پرسش اینجاست که آیا جامعه مدنی »در خپپود«، منپپابع و

ظرفیتهای سازمانی کافی برای جایگزینی و جپپذب دوبپپاره دولت را دارد؟ پپپروژه آراِم انتقپپال دولت در

چهارچوب تقویت جامعه مدنی برخالف ادعاها نه می خواهد و نه توان آن دارد که چپپنین ریسپپکهایی را

فرابخواند و آنها را با ابزارهای ایدئولوژیک در جامعه رواج دهد چرا کپپه این مهم بپپا ادعپپای آنهپپا کپپه

دولت بر فراز همه تضادهاست در تناقض است. به این صورت است که تضادها، همراه با همه مشکالت

خود، از نهاد دولت به جامعه منتقل می شوند. 

اگر دولت، این سه حوزه یعنی انرژی، فناوری اطالعات، نقش ارتباط جهانی را اشغال کند، اگر دولت این

نقاط کلیدی را در دست داشته باشد، این امکان هست که فشار بر طبقات پایین تر و مناطق و شپپهرهای

 کمپتر شپود. چطپور؟ همپان طور کپه گفپتیم دولت می توانپد هپر21حاشپیه ای به واسپطه ی سیاسپت »آزادسپازی«

همه چیز بسته بپپه چیزی را کنترل کند، بدون اینکه آن را نظارت کند؛ این یک نکته بسیار حیاتی است.

درجه ی آزادی است که ]توسط دولت[ داده شده است. این حاشیه ها، شهرها و واحدهای کوچک، کنپپار

فضپپای آزادی حقپپوق شپپهروندی و انسپپانی، هم کشور را تشکیل می دهند، یعنی ملت و جامعپپه مپپدنی.

فضایی برای ابتکار عمل  همه از باال و نوک منشور به گونه ای در دسترس سپپاکنان کپپف منشپپور قپپرار

داده می شودکه منطبق بر ایدئولوژِی حاکم و تحت نظارت دولت باشد تا برای پرکتیس هپپای اجتمپپاعی.

فضپپای آزاد اعطاء شپپده از سپپوی دولت، میتپپنی بپپر توهمپپات اسپپت تپپا برآمپپده از اراده و امکانپپات

می توان به روشنی دید اینجا هم آوردگاه و هم سهم ما از مبارزه است. تغییر.

خودگردانی

تنها یک راه و یک پرکتیس موجود است که می تواند در برابر قدرت مطلقه دولت بایستد و آن نپپیروی

پیش از آنکه به تعریف استراتژی های مربوط به این مفهوم بپردازیم الزم اسپپت آن  است.خودگردانی

 اغلب این طور برداشت می شپپودخودگردانیرا از لحاظ نظری با همه جنبه ها و امکاناتش تعریف کنیم. 

21loosening
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که نسخه ی از قبل پیچیده شده ای است برای یک سری اقدامات بی واسطه، که به سرعت نتیجپپه خواهنپپد

داد. گاهی هم مانند نسخه ی معجزه آسایی دیده می شود که گویا قرار است همه مشکالت طبقپپه کپارگر

را یک جا حل کند. در نگاه نخست خودگردانی امری کاماًل عقالنی به نظپپر نمی رسپپد. پرکپپتیس، امپپروزه

امریست که ناگزیر با ابهام در آمیخته است که خب در جوامع ما امری بدیهی و روشن اسپپت. چپپیزی

هیچ چپیز! ما دیده ایم که  نشده باشد؟22در جامعه سرمایه داری باقی مانده که درسیستم، تحلیپل و ادغام

کاال، مبادله، سرمایه داری دولتی، چگونه کنش ها و ایده های عمیقًا رادیکال را درخود حپپل کپپرده اسپپت.

بهترین نمونه اش هم سازمان دهی نیروی مولد، برنامه ریزی ها و پروژه ها و پرکتیس هایی سپپت کپپه از دل

مارکسیسم و نیروی چپ بر آمد، ولی درنهایت توسط سیاست مداران و اقتصاددانان راست مصادره بپپپه

مطلوب شد و تحلیل رفت. 

، تنها آوردگاه و سهم ما از مبپپارزه اسپپت.خودگردانیباری فارغ از همه ی اینها، یک بار و برای همیشه؛ 

خودگردانی ممکن است تعبیر به مدیریت مشترک شود، ولی راهبرد و استراتژی خودگردانی می تواند و

باید از چنین سرنوشِت نازلی پرهیز کند. هر بار که یک گروه اجتماعی )عمدتًا کارگران مولد( از پذیرش

منفعالنه ی شرایط زیستی و معاِش بخور و نمیر، سر باز می زنند؛ هر بار که چنین گروهی نه تنها شرایط

زیستی و تجربِی خود را درک می کند بلکه آن را در دست می گیرد، خودگردانی آنجپپا رخ داده اسپپت.

این تعریِف گسترده ولی دقیق از خپپودگردانی، نشپپان از امکپان حضپپور و پتانسپپیل گسپپترده پرکپپتیس،

معطوف به انواع کسب و کارها، امور تجاری، مناطق شهری مسکونی و تجاری دارد. این تعریپپف شپپامل

همه ی جنبه های زندگی اجتماعی است یا به عبپپارتی دیگپپر تمپپام جنبه هپپای مرتبپپط بپپا جامعپپه مپپدنی.

 اشاره به مبارزه ای عملی دارد که در هر نقطه از شکسپپت ها و عقب نشپپینی ها دوبپپاره متولپپدخودگردانی

می شود و گذشته ازآن، این تعریف، اشاره به معنای عمیق و ضپپددولتی یعپپنی تنهپپا فپپرم واقعی و عملی

دارد. بعضی مفسرین یوگسالو، در فهم درست خودگردانی دچار خطپپا counterpowersعبارت مخالفان 

شدند و آن را همچون سیستمی دیدند که به صورت یک مپپدل حقپپوقی مسپپتقر شپپده و بپپدون تنش و

درگیری کار می کند یک نوع هماهنگی میان امور اجتماعی و سیاسی. اما برعکس، خودگردانی اختالف ها

و تضادهای نهفته در دولت آشکار می کند، چون خود از این تضادها برخاسته است. طبیعت دموکراتیک

دولت یا هر دستگاه دیگری در ظرفیت و توان آن در پرهپپیز از پنهان سپپازی تضپپادها، بپپا ابپپزاِر اعمپپال

محدودیت و سرکوب یا فرمالیسم سنجیده شود. نه تنها باید به تضادها اجازه بروز و شپپکل گیری دهپپد،

بلکه باید آن را تحریک بپپه حضپپور کپپرد و این امپپر جپپز بپپا مبپپارزه واقعی به وقپپوع نخواهپپد پیوسپپت.

 باید به صورت پیوسته تمرین و اعمال شود درست مانند دموکراسی که هرگز یک »شرِط ازخودگردانی

پیش موجود« نیست بلکه مبارزه است. مفهوم خودگردانی، یک مدل مشخص را تولید یا خطی را دنبپپال

نمی کند، بلکه به راهی اشاره می کند که همانا یک استراتژی است. این استراتژی بایپپد از فریب کپپاری و

دورویی که منجر به ابهام در پرکتیس می شود، به دور باشد. این استراتژی به نهادها و موسسات اجازه ی

22assimilate
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انحصار مفاهیم و عقاید را نمی دهد تا در نهایت آنها را تبدیل به مفپپاهیمی تخیلی و توخپپالی کننپپد. این

استراتژی، خودگردانی را به امری انضمامی تبدیل و در همه سطوح و بخش ها گسترش می دهد. مبپپارزه

برای خودگردانی مبارزه ای است طبقاتی. 

مسئله ی خودگردانی، در کشورهای پیشرفته کمتر شپپناخته و تجربپپه شپپده اسپپت.  بپپا این حپپال، همه ی

عناصر عملی و تئوری در این مفهوم گنجانده شپپده اند. چپپه کسپپی می توانپپد ویپپژگی عمیپپِق دیالکتیپپک

 را ضمانت کند؟ کدام حزب حاضر اسپپت به جپپایخودگردانیتعریف شده در روابط سیاسی و اجتماعِی 

آن که دستورات و محدودیت ها را از باال تحمیل کنپپد، فعالیت هپپای یپپک دولت و فعالیت هپپای خپپود را

محدود کند. تنها حزبی که اندیشه ی مارکس را در اعمال و رفتارهای سیاسی اش و در نقپپد گذشپپته ی

خود به کار گرفته، تنها چنین حزبی می تواند خودگردانی را پذیرفته و پیاده کنپپد. خپپودگردانی به راسپپتی

تنها خود معرف و مثاِل خویشتن است، با تضعیف دولت و حزب به عنوان نهادی مرکزگرا کپپه انحصپپار

تصمیم گیری را در دست دارند. 

چگونه می توانیم نه تنها بر جزم گرایی و فقدان نظریه، بلکه بر باورهایی کپپه - مسپپتقیم یپپا غیرمسپپتقیم-

فعالیت سیاسی را مشروط به قطعیت گرایی می کنند، پیروز شویم؟

                                            

*   *   *                                                             
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