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مصاحبه با آلن بديو /ترجمهی نيما پرژام

دانيل بن سعيد

صبح آوريل است و بحث برانگيزترين عضو ارتش سرخ در فرانسه ما را به درون خانهي خويش راهنمايي ميکند .با قامت بلند و
اندک شرارتي در چشمانش ،در کاناپهاش جا خوش ميکند .اگرچه ما بيشک آثار بديو را خوانده بوديم اما موضوع اين مصاحبه
آثار او نبود ،يا در هر حال مستقيماً چنين نبود .بديو بن سعيد[ ]۱را خوب ميشناخت و به دليل «دوستياي» که ميانشان
بود ،بيدرنگ با پيشنهاد مصاحبه موافقت کرد .در هر حال اين طور نبود که ما پرسشهايي در برابر او بگذاريم :بلکه قدري از
جذابيتي با او صحبت کرديم که متون بن سعيد براي ما داشت و نظر او را جويا شديم .آن دو هيچ وقت با هم رو در رو نشده
بودند و «اختالفات بسيار عمدهي» آنها (بنا بر توصيف بديو) به برخي از محبوبترين مباحث نزد مارکسيستها منجر شده
است.

***
مقاومت در برابر امر مقاومتناپذير
من منظور دانيل را ميفهمم :مقاومت در برابر امر مقاومتناپذير کمي شبيه چيزي است که من از عبارت «کار ناممکن کردن»
مد نظر دارم ،يعني مقاومت در برابر آنچه همچون نيروي مقاومتناپذير تاريخ و سياست به نظر ميآيد .مخالفان و دشمنان ما
همواره مدعياند که آنچه از آن حمايت ميکنند امر واقعي است ،مقاومتناپذير است ،واقعيت عيني است .بايد پذيرفت:
انتخابي به جز پذيرش اين واقعيت در کار نيست .اما اگر اين گونه استداللها را پذيرفته بوديم ،ابداً قادر به هيچ کاري نبوديم.

من اين گفتهي دانيل را کامالً تأييد ميکنم که «ميبايست مقاومت کنيم ،اما در عينحال بايد بدانيم که به معنايي معين ،از
ديدگاه حاکم آنچه در برابرش مقاومت ميکنيم ،مقاومتناپذير است» .ميبايست متوجه اين مسأله باشيم .مقاومت در برابر امر
مقاومتناپذير يعني دانستن اين که نميبايست توصيفي را بپذيريم که دشمنانمان از جهان بهدست ميدهند :ما بايد بينش
خودمان را نسبت به جهان داشته باشيم ،در غير اين صورت کاري از دستمان برنميآيد .
ممکن بودن رخداد
با دانيل بحثي طوالني دربارهي رخداد داشتم .او اغلب ميگفت که من اساساً به معجزهها اعتقاد دارم و از آنجاکه در انتظار
رخدادها هستم ،ايدهآليست و مذهبيام  -خبر خوب اين است که [ ...اگرچه] او از اين قسم اتهامها به من نسبت ميداد ،اما به
گمان من اين اتهامات اندکي غيرمنصفانه است :آنچه من رخداد مينامم نه آمدن چيزي باورنکردني و معجزهوار بلکه
بهسادگي رخداديست که ناپيوستگي موجود در سير تکاملي خود جهان واقعي را عالمتگذاري ميکند ،اين يک مقولهي
ديالکتيکي است .لحظهاي است که پديدهاي متفاوت تبلور مييابد ،لحظهاي که در آن چيزي رخ ميدهد که از ديدگاه جهان
واقعي ،پيشبينيپذير يا قابل استنتاج از وضعيت نيست .اين رخداد از نظر من بسيار مهم است ،چراکه همواره از جايي آغاز
ميشود که  -با استفاده از کلمات معمول دانيل -روابط جديد نيروها يا يک آرايش تازهي نيروها در حيطههاي اجتماعي و
سياسي ظهور ميکند.
مسألهي حزب...
خب ،اين بحث مهمي است! پرسشي است در باب سازماندهي که مسأله مرکزي سياست است .موضع من اساساً اين است که
از همان وقتي که حزب-طبقه ،حزب کمونيست ،قدرت گرفت ،معلوم شد که در فرمول آن چيزي کم است .بحث من بسيار
تکنيکي است ،حتي اگر در عينحال بسيار ساده باشد :حزب در معناي لنيني آن ،حزب لنينيستي ،خود را از خالل پيروزياش
اثبات کرد و برخالف تجربهي شورشهاي قرن نوزدهم  -که همگي درهمشکسته شدند  -نشان داد که با اين شيوهي (تا حدي
نظامي) سازماندهي ،ميتوانيم پيروز شويم .آنچه حزب نشان داد اهميت بسياري دارد :حزب در سراسر جهان مخاطب داشت
و ميليونها نفر را گرد هم آورد .با اينحال به گمانم اين امر نيز آشکار است که اين شکل از سازماندهي براي ادارهي دولت در
بلند مدت مناسب نيست  -تمامي تالشها براي تشکيل دولتهاي سوسياليستي دير يا زود به شکست انجاميد.
بازگشت به مسألهي سازماندهي ميبايست شامل ارزيابي آن تجربه باشد :سازماندهي مورد نياز ما نميتواند صرفاً سازماندهي
نبرد شورشگرانه باشد ،بلکه در عينحال ميبايست شيوهي تازهاي را براي ادارهي دولت طي يک دورهي گذار طوالني ممکن
کند .هميشه گفتهام که همگي ميبايست در اين نکته تأمل کنيم و بايد بپذيرم که من نيز هيچ پاسخ روشني براي آن ندارم.
بحث با بن سعيد مشاجرهاي دربارهي «بودن يا نبودن حزب» نبود ،بلکه دربارهي شکلي از سازماندهي بود که در خالل
دنبالهاي از يک فرآيند سياسي معين آزمايش شده ،و نيز دربارهي نياز به ابداع نوعي سازماندهي است که ممکن است خود را
در دنبالهي ديگري از اين فرآيند سياسي اثبات کند.
قابليتهاي کمونيسم
اين پرسشي دشوار است ،چراکه مسألهي معناي دقيق واژهي کمونيسم را پيش ميکشد( .و هماکنون اين بحثي عمده است که
به راه افتاده) ميتوانيم به سه طريق متفاوت يا مجزا (اما نه لزوماً ناسازگار) به «کمونيسم» فکر کنيم[ .اول اينکه] کمونيسم

يک فرم ايدهآل يا يک افق براي فعاليت سياسي انقالبي است .اينطور نيست که کمونيسم حالتي از چيزها را ،که به انجام
رسيده و کامالً تحقق يافته باشد ،بهطور دقيق بازنمايي کند ،بلکه کمونيسم يک ايدهي هدايتگر است ،با وامگيري از کانت
ميتوان گفت که کمونيسم يک ايدهي تنظيمي است ،يک ايدهي عقالني ،ايدهاي که به کنش سياسي جهت ميدهد .دومين
راه ممکن براي پرداختن به کمونيسم متضاد اولي است :کمونيسم حالت دقيقي از يک سازماندهي اجتماعي است ،همانطور
که در آن گرايشهاي کمونيستي اتوپيايي ميبينيم که از پيش شرح کاملي از جامعهي آينده عرضه ميکردند .و سرانجام اين
ايده که کمونيسم مرحلهاي در يک فرآيند واقعي است :جنبشي واقعي ،چيزي که ميتوان ،بنا به داليلي که در تحليل ما از
وضعيت انضمامي ريشه دارند ،به آمدنش يا احتمال آمدنش فکر کرد .اين کمونيسميست که بهمنزلهي يک سرنوشت تاريخي،
يک مقولهي تاريخي تقدير بشري فهميده ميشود .به نظر من ما هميشه ميان اين سه تعيّن از کمونيسم سرگردانيم .وقتي
چنين ميشود ،در صورتي که از تعريف ناب اتوپيايي خالص شويم (که يک قصهي علمي -تخيلي سياسي است) آنگاه فکر
کردن به کمونيسم ،مباحثهاي را فرض ميگيرد ميان کمونيسم بهمثابهي يک مقولهي سياسي و کمونيسم بهمثابهي يک
مقولهي تاريخي .براي مارکسيستها اين حقيقتاً بحثي عمده است ،بحثي که مشاجرهاي را ميان ارادهگرايي (سياست از تاريخ
قدرتمندتر است) و عقلگرايي (سياست بايد نيروهاي تاريخ را تحقق بخشد) فرض ميگيرد.

آلن باديو

شکست ميتواند بارور باشد
اين مسأله بهقدر کافي ساده است .تجربهها و شکستها (آنهايي که مربوط به گذشتهاند يا آنهايي که در جايي ديگر رخ
ميدهند) آشکارا مفهومي اساسي از سياستاند .ما اهل ديالکتيکايم :نفي در عينحال منبعي براي معرفت است .اگر چيزي

آزموده شده است ،اگر جالب توجه بوده و شکست خورده است .بايد داليل اين شکست را شناسايي کنيم .اين درسي است که
مخالفانمان خواهند گرفت« :ديديد! شما شکست خورديد ».از اينرو اهميت بسياري دارد که ارزيابي خودمان را از اين
شکستها داشته باشيم ،نه براي آنکه نشان دهيم آنها اقداماتي ناممکن بودند ،بلکه براي آن که نشان دهيم خطاها ،مشکالت
يا تصميمات غلطي در کار بودند ،چيزهايي که ميبايست طوري اصالح شوند که ديگر تکرار نشوند .درست همانطور که لنين-
بهعنوان يک مثال تاريخي -از شکست کامل کمون پاريس درسهايي بنيادين بيرون کشيد .اين مثالي تاريخي است ،اما در
عينحال چيزي نظير يک الگو است.
هويت کمونيستي ما
اين پرسش بسيار جالب توجهي است .در قرن بيستم براي مدتي طوالني مفهوم «هويت کمونيستي» واقعاً وجود داشت« :ما
کمونيستها» .پنداري آنها به يک جهان کامل شکل دادند و شايد با اين عقيدهي بسيار نيرومند که کمونيسم پيوندي با
پيشتاز بودن دارد ،يا اينکه يک حزب پيشتاز کمونيستي در کار است که اعضايش را خودش تعيين ميکند و از بقيهي دنيا
جدا و مستقل است ،يک جهان مجزا را تشکيل دادند .خود لنين گاهي همين خط فکري را پيش ميگرفت  -متني کامالً
جذاب از او در اينباره موجود است که در آن اين مسأله را بيان ميکند که اگر  ۱۸۰۰۰۰نفر از صاحبان ثروت توانستند روسيه
را اداره کنند ،پس قطعاً  ۲۵۰۰۰۰نفر کمونيست هم ميتوانند چنين کنند .اين همان چيزي است که من آريستوکراسي
پرولتري مينامم .اين نگرش آريستوکراتيک به کمونيسم ،به معنايي معين ،نگرشي هويتجويانه است .من متقاعد شدهام که
ميبايست در اين مورد محتاط باشيم :در نهايت ،عليرغم همه چيز ،کمونيسم نام واقعي کليگرايي است[ ،يعني] اين اعتقاد
که يک سياست ميتواند متعلق به تمامي بشريت باشد .رستگاري يعني رستگاري همهي انسانيت و انسانيت شامل دامنهي
گستردهاي است از تفاوتها که همچنان در آينده خواهند بود .زنان و مردان همچنان وجود خواهند داشت .همچنان فنالندي
زبانها و انگليسي زبانها خواهند بود .حتي مشاغل مختلف همچنان وجود خواهند داشت ،حتي اگر به سوي چندکاره شدن
در حرکت باشيم و غيره  . ...کمونيسم بايد نگرشي باشد که چنين تفاوتهايي را با هم يکي ميکند و همزمان يک اجتماع کلي
را ولو در دل هر يک از اين تفاوتها ،تصديق ميکند .به نظر من کمونيسم لزوماً يک هويت نيست ،کمونيسم هويتي نيست که
تمام هويتهاي ديگر را در بر گيرد ،بلکه يک جنبش است ،فرم جديدي است از همزيستي و حيات مشترک در متن همهي
تفاوتها.

پانويس
[ ]۱دانيل بن سعيد ( )۱۹۴۶-۲۰۱۰فيلسوف فرانسوي و نويسندهي آثاري دربارهي مارکس ،بنيامين و  ...در عينحال يک
رهبر تروتسکيست بود که در جريانات مي  ۶۸نقشي اثرگذار داشت .او در مجموعه مقاالتي با نام » «Think againکه پيتر
هالوارد درباره ي بديو گردآوري و منتشر کرد ،نويسندهي يکي از مقاالت به نام «آلن بديو و معجزهي رخداد» بود.
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