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 ٢٠١٤ می ٢٩

  :لن بدييو ا

 »لترناتيو است اکمونيسم نام  « 
  :به جای پيشگفتار

 با درود به دوستان

 امکان تصحيح مطالب  اع از ارسال پرونده به اين علت است که به شکل احتمالینامت. مطالب تازه در مقاالت قديمی

  .ھمچنان حفظ گردد

گاھنامۀ ھنر . انتخاب اين مقاله نه تنھا به دليل محتوای آن بلکه به دليل معرفی آلن بدييو فيلسوف معاصر فرانسوی است

و مبارزه با وجود حضور تروريسم جنايتکارانۀ اپوزيسيون ھای ايرانی خاصه در عرصۀ فرھنگی، ھمواره بر آن بوده 

آلن بدييو از .  مناسبی تدارک ببيند  و موضوعاتهارسی زبانان و فرانسه زبانان زمينو ھست تا برای ميان فرھنگی ف

  .جمله افرادی است که شايسته و بايستۀ معرفی عميق می باشد

 يکی ،با اين وجود.  اگر چه گاھنامۀ ھنر و مبارزه در انزوای کامل به سر می برد و تحت فشارھای مختلف قرار دارد

از دوستانی که به . »فرضيۀ کمونيسم« در دست ترجمه است و معلوم نيست کی آماده خواھد شد از کتاب ھای او فعالً 

می باشند، می توانند کتاب يا مقاالت و » پادشاه پروس«مند ھستند و مثل من خواھان کار برای ه زبان فرانسه عالق

  .ر گسست از محافل قدرت ترجمه کنندويدئو ھای ديگر اين نويسنده را در ھمکاری با گاھنامۀ ھنر و مبارزه و د

 اين که يک نفر مدعی شود که از آسمان آمده و می خواھد ميان فرھنگی فارسی زبانان و فرانسوی زبانان را متحول 

 جنگ با ترک ميز مذاکره عليه اپوزيسيون ھای جنايتکار مطمئناً . سازد، تجربه نشان داده است که توھمی بيش نيست

نظر ه  مانع بزرگی بروری خواھد بود زيرا اين تروريستھای فرھنگی و مدافعان حقوق بشر واقعاً ايرانی پنتاگونی ض

 به حاشيه رانده شده اند و  بر اين که ما يعنی آنھائی که کامالً مضاف.  ھای ايران و فرانسهمی رسند مثل خود دولت

اين نظام حاکم حتی به . ست و پنجه نرم کنندازديدگاه رسانه ای وجود خارجی ندارند، بايد با مشکالت روزمره نيز د

 بسنده نمی کند و بايد دستگاه ھای اداری خستگی ناپذيرش را برای کشتن وقت و اعصاب ما  محکوم کردن ما به فقرھم

اجازه دھيد تا نشان دھيم که خلق ھای جھان به راستی در صعب .  شوک ھای مختلف وارد می سازدبه کار گيرد و دائماً 

  . تاريخ خودشان را به دست خودشان می نويسند رايطترين ش

  پاريس/حميد محوی
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فلسفه ای که مانع . فلسفه ای که من آرزوی آن را دارم فلسفه ای است که برای انقالبی ھا اھميت بسيار زيادی دارد« 

 مالقات با مرد جوان .زمينۀ اصلی روشن است» آنھا نمی شود بلکه به آنھا برای ايجاد تحول در جھان ياری می رساند 

 . ساله٨۵

 

  

 نظر شما کمی قديمی نيست ؟ه ، طرح موضوع آرزومندی برای انقالب، ب٢٠١٢سال  -

، می توانيم بگوئيم که مفھوم اين کلمه ھميشه خارج از کادر تاريخی واقع شده زيرا، در به شکل خاصی: آلن بدييو 

کس منتظر آن نبوده و پيشبينی نکرده بوده   ھيچنھايت امر وجه مشخصۀ انقالب ھا در اين نکته نھفته است که عموماً 

اور من، موضوع اين است که اگر به ب. خاطر کثرت مفاھيم آن استه مشکل درک اين کلمه ب. نقاط گسست است. است

را به مفھوم رويدادی جمعی تلقی می کنيم که موجب گسست در نظم حاکم می گردد و نتايجی برای ساز و » انقالب«

امروز نشانه . کار جمعی دارد، دليلی وجود ندارد که فکر کنيم که اين کلمه می تواند مثل گذشته باب روز باشد يا نباشد

من فکر می کنم انقالب ھائی که به نام بھار عرب می شناسيم، جنبش بوميان، گروه ھای . بينيمھائی از آن را می 

کوچکی که برای انجام کارھائی سازماندھی می کنند مثل جريانی که به مھاجران بی جواز ياری می رسانند، يا تالش 

ن می دھد که ھيچ دليلی وجود ندارد که نا مريکای التين از جمله مواردی ھستند که به ما نشااھائی در سطح دولت ھای 

  .اميد باشيم

 

  ...ليبرالھا دموکراسی و بازار آزاد را در پيوند با يکديگر مطرح می کنند-

، ظاھراً .  موافق نيستم و چنين موردی تعريف ما را از دموکراسی زير عالمت سؤال می بردهمن با اين نظري: آلن بدييو 

اين يک . ت دولتی گزينشی، در متن اقتصاد ليبرال کارکرد داردأنماينده، با ھيعنوان دموکراسی به مفھوم دولت به 

آيا در جامعۀ ما . »قدرت مردم«دموکراسی يعنی . نظر می رسده ولی چنين تعريفی خيلی محدود کننده ب. واقعيت است

نظر می رسد که گروه بسيار ه ببيشتر، . مردم قدرت سياسی بزرگی را تشکيل می دھند ؟ در اين مورد جای ترديد ھست

. کوچکی از مردم قدرت سياسی را در اختيار دارند و در اين گروه کوچک، تعدادی برگزيده می شوند، ولی نه ھمۀ آنھا

يا در شورای اداری برگزيده می شوند و برخی از آنھا به اندازه ای قدرت مالی دارند که می توانند خواھی نخواھی نفوذ 

ھيچ رسانه ای مستقل نيست، و ھر کدام به يکی از گروه . فرادی ھستند که نشريات را خريداری می کنندا. داشته باشند

به سر » اوليگارشی ميانه رو«نظريۀ نھائی من، اين است که ما در دموکراسی نيستيم، بلکه در . ھای پر نفوذ تعلق دارد

ولی يک گروه کوچکی است .  ترس و وحشت آشکار ندارداين اليگارشی برای پيشبرد اھدافش  نيازی به ايجاد. می بريم

) نمايش سياسی(سپس، برای چنين وضعيتی يک بازنمائی سياسی . که قدرت و  رسانه ھای جمعی را در اختيار دارد
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 اشتباه خواھد بود که تصور را به مفھوم جدی بگيريم، کامالً » دموکراسی«در نتيجه، در صورتی که کلمۀ . وجود دارد

رژيم اليگارشی ميانه «و » اقتصاد ليبرال«در واقع . نداديگر که اقتصاد ليبرال بازار و دموکراسی در پيوند با يککنيم 

 بر اساس توافقی صورت می گيرد که دستگاه اقتصادی و اين رابطۀ مفصل. نداديگر است که در پيوند با يک» رو

  .ير عالمت سؤال نمی بردمی نامم ز» سرمايه داری پارلمانی«سياسی را که من آن را 

  

 هاين موضوع را بآيا می توانی . امی تمام شده استسرمايه داری به عنوان نظ» نظريات راديکال«يکی ديگر از -

  شکل روشنتری توضيح دھيد ؟

زی پايان چي. »محدود شده«و » به پايان رسيده«. می توان به دو معنا تعبير شود» تمام شده«وقتی می گوئيم : آلن بدييو 

من فکر می کنم که . من پايان سرمايه داری را برای فردا اعالم نکردم. به اين وسعت می تواند خيلی دوام بياورد

اين موضوع در . سرمايه داری تمام منابع خالقيت خاص خود را به اتمام رسانده و در حال نيل به انتھای خود می باشد

 از بازار آزاد حرف می ١٨٥٠بايد بدانيم که مارکس در سال . استجدی ترين پيشبينی ھای مارکسيستی نيز مطرح شده 

  اين بازار آزاد جھانی در آن دوران با وضعيت امروز چه تفاوتی دارد ؟. زد

ولی طبقۀ حاکم . ستا نظريه ای که ايدئولوژی حاکم را به عنوان ايدئولوژی طبقۀ حاکم تعريف می کند، يک حقيقت

خود مارکس . ش و سير تحولی فرھنگی ايجاد که دارای نوعی جھانشموليت استطبقه ای است که در مرحلۀ زاي

من فکر می کنم که . دی يونان و رمان ھای بزرگ فرانسوی و غيره ھستيمياعتراف می کرد که ما ھنوز شيفتۀ تراژ

، و خيلی سرگرم نظر می رسده طبقۀ حاکم خيلی کلبی مسلک ب. قابليت ھای خالقيت طبقۀ حاکم امروز خاتمه يافته است

 چھار چوب پارلمان را نيز بر داد و ستد ھای خاص خود می باشد و به باور من بيش از پيش اقتدارگرا و حتی مشخصاً 

نظر می رسد و اين نشانی است که از ديدگاه فکری، سياسی، ايدئولوژيک و ه نمی تابد و برای آنھا دست و پا گير ب

 تواند چيزھائی را که تا کنون وجود دارد تصاحب کند ولی قادر به چيز تازه ای اقتصادی، تسلط عظيم امپريال تنھا می

ل ناپذير، ريزش وويرانی کرۀ زمين، تضادھای کنتر: اين جريان به سمت بدترين وضعيت ھا حرکت می کند . نيست

  .مصيبت بار مالی و جنگ

  

  مطرح باشد ؟ به عنوان اميد، آيا کمونيسم ھنوز می تواند به عنوان آلترناتيو -

بايد . کمونيسم نامی است که من برای آلترناتيو به کار می برم: من عکس اين پرسش را مطرح می کنم : آلن بدييو 

در . کمونيسم نام خاص آلترناتيو سرمايه داری، در ھمان دوران بنيانگذاری اش. دانست که درک کمونيسم پيچيده است

کمونيسم يعنی چی ؟ کمونيسم به اين .  جريان ھای آنارشيست وجود داشتندگذشته کمونيست ھای اتوپيک، مارکسيستھا،

جز مالکيت خصوصی بر وسائل توليد، ه  که جامعه را بر پايه و اساس ديگری بتمعنا است که ممکن و ضروری اس

  .به ھمين سادگی. خود پسندی طبقاتی، رقابت و جنگ بين المللی سازماندھی کنيم

ی نه از تجربيات قرن بيستم و اصرار در پيروزی اين موضوع بازگرديم و ترازنامه ا به من فکر می کنم که بايد

 ۀ در زمينهپيش از اين تمايلی برای نظامی سازی نظريۀ کمونيستی، نظامی سازی نظري. شورشيان تدارک ببينيم

ثيراتی بر جا گذاشت که خوبی می بينيم که به چه علتی کمون پاريس درھم شکسته شد که تأه ب. سازمان وجود داشت

 در نبود سازماندھی مناسب بوده که  اين موضوع موجب گسترش نظريه ای شد که گوئی. نمی توانيم متصور شويم

  .شکست خورديم و نابود شديم

بايد دوباره حرکت کنيم و گامی به عقب برداريم، به سمت و سوی معنای ژرف نظريۀ کمونيسم و ببينيم که در زمينۀ 

اين کلمۀ . به ھمين علت من از اين کلمه دفاع می کنم.  شرايط عينی امروز چه کار می توانيم انجام دھيمسياسی در



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اگر فردی کلمۀ ديگری اختراع کند که به ھمين اندازه مناسب باشد، من به او . ترک اين کلمه صحيح نيست. قديمی

  .خواھم پيوست

  

 اشما ماجرای فيلسوفی مثل برنارد ھانری لوی را چگونه می بينيد که موفق می شود کشوری را برای جنگ عليه ليبي-

  تشويق کند ؟

. ولی نگران کننده است. اگر او موفق شد به اين علت بود که نيکال سرکوزی می خواست وارد جنگ شود: آلن بدييو 

  . ز ارتجاعی را به عھده داردبرنارد ھانری لوی نقش درجه اول نظريه پردا

 

 )انتخاب تصوير از گاھنامۀ ھنر و مبارزه است(

ولی بايد . گونه تجربيات بسيار داشته استاو طی سی سال گذشته از اين. او از مدتھا پيش به اين درجه نائل آمده بود

يادآوری کنم که فراسوی حرکت شخصی برنارد ھانری لوی، در فرانسه تمايل خيلی شديدی برای ارسال نيروی نظامی 

ولی در . ھم به ھمين طيف تعلق داشت ولی کمی بعد پا پس کشيد) جبھۀ چپ(حتی ژاک لوک مالنشون . وجود داشت

  .يم که در روزھای اول موافقت خودش را اعالم کرده بوداينجا مجبور ھستم بگو

 

 )انتخاب و زير نويس نويس از گاھنامۀ ھنر و مبارزه است(ابرنارد ھانری لوی پس از پيروزی در ليبي

 فوراً .  حضور داشتخودم را در حال حرکت خالف جريانی ديدم که قوياً . ا خيلی تنھا احساس می کردممن خودم ر  

کشوری ويران شده که در .  نخواھد بودانوشتم که نتيجۀ اجتناب ناپذير اين مداخلۀ نظامی چيزی فراتر از  تخريب ليبي

در اينجا می توانيم . کشوری از بين خواھد رفت. دست نيروھای مسلح خواھد افتاده جنگ داخلی فرو خواھد رفت و ب

جنگ . عراق نيز ويران شد. بگوئيم که ھر مداخلۀ نظامی غرب در چنين موقعيتی ھرکشور را دچار تخريب می کند

و بعد ؟ برای شرکت . داخلی در سوريه را به پيش می رانند، در نتيجه سوريه نيز برای دراز مدت تخريب خواھد شد
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 به وقوع می ااين موردی است که در ليبي. نيست، به اين شرط که مناطق نفتی در اختيار آنھا قرار گيردھای نفتی مھم 

 می کنند و از آنجائی مذاکرهغربی ھا با گروه ھای مسلح گوناگون . غربی ھا در پی تسلط بر مناطق نفتی ھستند. پيوندد

  .که دولتی در کار نيست، خيالشان راحت خواھد بود

 

آيا سوسيال دموکراسی ھنوز علت وجودی دارد ؟ و يا آيا ھنوز . ، ما يک نخست وزير سوسياليست داريمجيمدر بل -

  مفيد است ؟

در . پارلمانتاريسم بی آن که اصل تفاوت گذاری حداقلی وجود داشته باشد نمی تواند کار کرد داشته باشد: آلن بدييو 

ھۀ مخالف، مثل جمھوری خواھان و دموکرات ھای اياالت متحده تبلور آخرين تحليل، از ديدگاه تمايالت، به شکل دو جب

می تواند حزب دموکرات ناميده . ولی فکر می کنم که سوسيال دموکراسی ديگر مفھوم خاصی ندارد. پيدا خواھد کرد

قعی، در وضعيت وا. شود و فکر می کنم که چنين تفاوتی می تواند حفظ شود و در وضعيت خيلی ضعيفی باقی بماند

ديديم، ) حزب سوسياليست کارگری اسپانيا. مردسياسی اسپانيا (زاپاترواين موضوع را با . تفاوت خيلی کمی وجود دارد

 که نشان می دھد که اين احزاب نه تنھا در بنيادھايشان با يکديگر تفاوتی ندارند بلکه می توانند تونی بلرو به ھمين گونه 

   .ه ديگران قادر به انجام آن نيستندچيزی ھائی را بخورد مردم بدھند ک

 

 يا اروپائی را چگونه می بينيد که آرزويشان يک اقتصاد سبز است ولی می جيمیشما اکولوژيست ھای فرانسوی، بل-

  خواھند در چھار چوب نظام سرمايه داری باقی بمانند ؟

من بر .  اکولوژيست سازمان يافته ندارمبه ھمين علت من ھيچ ارادت واقعی نسبت به جنبش. به ھيچ عنوان: آلن بدييو 

قانون بھره کشی بی رحم . اين باور ھستم که قابليت ويرانگری نظام سرمايه داری يک واقعيت عينی بوده و وجود دارد

   اگر صنايع داروسازی به فروش داروھای مضر ادامه می دھد علت اين است که درآمد سرشاری دارد و به اين. است

در پايان پايان ھا، اين . به ھر فردی ھم که نياز داشته باشد به بزھکاری کشيده و خريداری می کند. د دادکار ادامه خواھ

فريقا و در اافراد ھستند که اگر منافعشان ايجاب کند تالش می کنند به شما سم بفروشند يا گروه ھای جنايتکار را در 

 و تجاوز می کنند، تنھا به اين بھانه که داد و ستد است و يا مناطق ديگر به سالح ھای سنگين مجھز سازند که می کشند

در نتيجه من نفی نمی کنم . به اين علت که می خواھند مناطقی را برای بھره برداری از منابع طبيعی امنيت سازی کنند

مسائل را که سرمايه داری افسارگسيخته موجب ويرانگری ھای عظيم در طبيعت نمی شود، ولی فکر می کنم که بايد 

 .براين اساس است که بايد به اسطورۀ سرمايه داری معتدل و دوست داشتنی بپردازيم. ريشه يابی کرد

، اگر بخواھيم انرژی تجديد پذير در سطح گسترده توليد کنيم، ءابتدا. اکولوژی برای نظام سرمايه داری دو مزيت دارد

و از سوی ديگر، از ديدگاه رقابت . سرمايه گذاری خواھد کردبه گشايش بازار عظيمی خواھد انجاميد، و دولت روی آن 

بين سرمايه دارھا، روند کشورھای در حال توسعه را کند خواھد کرد، زيرا تالش بر اين خواھد که آنھا را مجبور 

ين ستاندارد در نتيجه، آنھا را با اين قواعد و تعي. سازيم که از قواعدی تبعيت کنند که خود ما از آن تبعيت نکرده ايم

. مزيت الکولوژی برای نظام سرمايه داری در عين حال حفظ نابرابری در جھان است. ھائی آزار خواھيم داد و غيره

ل شده، تنظيم شده، ونظام سرمايه داری کنتر« اين بحث قديمی . اکولوژيست ھا سوسيال دموکرات ھای نسل جديد نيستند

اگر نظام سرمايه . که تمام بنيادھای نظام سرمايه داری را نفی می کند» يستمھربان و دوست داشتنی، عملی نباقاعده، 

نمی توانيم . طبيعت خاص آن چنين است. است» بد جنس«داری بھيمی و درنده و بی رحم است، به اين علت نيست که 

ه، جائی نيز متصور شويم که ساخت و سازی که کارکرد آن بر اساس سنجۀ مطلق بھره کشی حداکثر بنيانگذاری شد
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اگر سبز بودن، به اين مفھوم است که فردی خودش را با رنگ . برای سعادت و خوشبختی بشريت در نظر گرفته باشد

  .خودش را به رنگ سبز نقاشی خواھد کرد: سبز نقاشی کند، مشکلی وجود ندارد 

 

 بينيم، مردم محلی در اروپا، را در کشورھای عربی می مونان را می بينيم، وقتی خيزش مردوقتی مقاومت مردم ي-

  ، آيا برای شما اميدوار کننده است ؟.اشغال وال استريت، و غيره

 به ظلمات سرمايه از اينجا شروع کنيم تا اين که دائماً . نشانه ھائی وجود دارد، چيزھائی روی می دھد. کامالً : آلن بدييو 

ر از ھمه اين است که ما مجموع تجربيات مثبتی را که در مھمت. داری بپردازيم و وحشت زده به خانه ھايمان بازگرديم

بايد به آنچه روی می دھد توجه نشان داد و در آن شرکت ! و چنين مواردی وجود دارد . جھان صورت گرفته بشناسيم

ولی رفت و آمدھائی ... نزديک ھستيم، سرمايه داری مستقر می شد و نيرومند بود١٨٤٠ما خيلی به سال ھای . داشت

ود، شورش ھای کارگری اين جا و آن جا صورت می گرفت، کمونيست ھا بودند، مارکس بود، مکاتب مختلف ب

رسانه ھای آن دوران از .  در صحنۀ عمومی نبودند، در رسانه ھای آن دوران ديده نمی شدنداين افراد واقعاً ...بودند

از چھره ھای مھمی است که تمام قرن نوزدھم را فردی مثل ويکتور ھوگو که يکی . چنين افراد و محافلی حرف نمی زد

اينھا افرادی بودند که در خارج . در ھم نورديده، حتی يک بار نام مارکس را به زبان نياورده، و او را نمی شناخته است

ناصر از جھان رسانه ھا به سر می بردند ولی مانع از اين نبود که وجود عينی داشته باشند و در پايان قرن به عنوان ع

  .خودمان بگوئيم که ما ھيچی ھستيم، حقيقت ندارده در نتيجه، در اين مورد نيز نبايد ب. خطرناک اھميت پيدا کنند

  

 می بينيم، انتخابات رياست جمھوری در حال تشويق طرفداران نوعی از جيمدر حال حاضر، در فرانسه، از آنچه در بل-

  .تمايالت چپ است

ر می کنم که اين موضوع خنده دار انتخابات خواھد بود، که به چيزی غير از خودش درست است، و فک: آلن بدييو 

اين کار را . اين فکر وجود دارد که می توان کاری کرد. فضای مبارزان سياسی دوباره جان گرفته است. درآمده است

 افتاده بود زنده کند، مالنشون در حال حاضر به عھده گرفته و بر آن است که حزب کمونيستی را که به حالت مرگ

به ھمين علت حاال عده ای متحد .  بر اين که کارھای اصلی را طرفداران حزب کمونيست فرانسه انجام دادندمضافاً 

دشمنانش شيوۀ بيان او را . قابليت مالنشون در بيان حرفھای گنده بود. شدند، چون که ديدند کاری در شرف تکوين است

رو می باشد، اگر بنابراين است که فردی در انتخابات ه بود، در وضعيتی که او با آن روبسرزنش کردند، ولی حق با او 

نظريه اين است که از . شرکت کند، بايد چيزی را بيدار کند، بايد حرف بزند و مطالبی را بگويد ديگر گفته نمی شود

 .آغاز شکست خورده نبايد حرکت کرد

:  SourceSolidaire 
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