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  مقدمه

دار  ھای فیلسوف نام ای با نظریه به گونه ددانن میغیر سنتی  کمونیستِ و  خواه رھایی خود را چپِ امروزه که  بسیاری

 و )٢(»فرضیه کمونیسم«، )١( »ھستی و رخداد«نظریه پرداز با ، اَلن بَدیو، المللی بینو معاصر فرانسوی با شھرتی 
به ) ٣( فلسفه و سیاستِ رھایی ی ویژه در گستره به طی چھل سال گذشته، او فراوانآثار  .اند کردهپیدا  آشنایی غیره

و غیره انتشار  ، ژاپنیعربی، ترکی، آلمانی ،ایتالیایی ھای مختلف جھان و از جمله انگلیسی، اسپانیایی، زبان رکثا

  . یافته اند

بدیو اکنون به  کارھایاز  نه کوچک یبخش در داخل کشور، روشنفکران و کنشگران نو اندیش ایرانیمترجمان، به ھمت 

ھا  این ترجمه با این که. است گرفتهایران قرار  غیر سنتی رادیکال وانان چپو مورد توجه ج برگردانده شدهزبان فارسی 
 نباشند، اشکالخالی از توانند  میو در نتیجه  اند گرفته انجامبلکه از انگلیسی  نویسنده نه از زبان اصلی به طور غالب

 فعاالن داخل کشورروشنفکران و پیگیر  از تالش، است حاکم بر ایران ی که، در شرایط سختباید. ارج نھاد ھا اما باید آن

   .کردھای بدیو به فارسی زبانان قدردانی  در شناسایی نظریه

در عین حال  بدیو، چون اندیشه سیاسیی فلسفه و  زمینهویژه در   ، بهھا و تامل بر آن ھای بدیو امروزه مطالعه نظریه
 چپیبرای ما که در خارج از کشور در تکاپوی ایجاد  نویس نیز ھست، نویس و ُرمان نامه نمایشدان،  ریاضینویسنده، 

دھی تشکل  فرایند شکل ،کنشگران چپ از برخیسازمان و  سه کوششبا  دیگر برای ایران ھستیم و از مدتی پیش
کدام چپ و کدام شکل ، ایم و در نوامبر سال گذشته کنفرانس کدام سوسیالیسم را آغاز کرده آنوحدت  یابزرگ چپ 

البته و ناگفته روشن  اما اندیشه بدیو بر این مطالعه و تامل. ستسزا به یا برگزار کردیم، دارای اھمیتسازماندھی ر
و  تواند مطالعه و تاملی آگاھانه یعنی انتقادی ، تنھا میدھد مینسبت به مارکسیسم انجام  خود اوکه  بسانیاست، 

، از ھای فکری مسلط موجود از سیستم تدر گسس، تئوریک و عملی ی جدید،ھای بدیو افق. باشد جزمی غیر

در اداره و  پارلمانی خواھی گرا و دموکراسی مارکسیسم مبتذل دولت اصلی شکل در دو کالسیک ھای نظری سیستم
اما ھمواره با حفظ نگاھی  الھام گرفتتوان از آن ھا  که می گشاید میما در برابر  داری سرمایه مدیریت وضع موجود

  .  خواھانه است اندیشه ی رھایی ھر ی که ویژه و منتقدانه انهآزاد

 توان نظریه و عمل در جھت چگونه می :ست رو به رو و حیاتی اساسیی با پرسمانخواه  رھایی چپِ دانیم که امروزه  می
ھای نظری و عملی تاریخی مبتنی بر سلطه که  سیستم از اساسی و ساختاری گسستتغییر وضع موجود را در 

من مشخص تر  مساله رااست به پیش راند؟  گری و سلطه داری سرمایهمرار واقعیت موجود نظم ھمانا حفظ و است
  :کنم طرح می زیر پرسش سهبدین گونه در 

را  سیتئوکرا ضداستبداد و  ضد حیاتی و مبرم ما در ایران، مبارزهکنونی توان در شرایطی چون جامعه ی  چگونه می -١

آزادی، دموکراسی و جدایی توان مبارزه برای  به بیانی دیگر چگونه می و ھمراه کرد؟تلفیق  داری سرمایه با مبارزه ضد
  ، درآمیخت؟ را دارد سرمایهستم و سلطه با مبارزه برای عدالت اجتماعی که ناگزیر در مقابل خود در ایران را  دولت و دین

از نوع دمکراسی  ما ر در شرایط کنونیکه ناگزی )حکومت مردم بر مردم( توان مبارزه برای دموکراسی چگونه می -٢
ویژه  بهمستقیم و بالواسطه مردمان و  مداخلهاست را با مبارزه برای دموکراسی واقعی که  و انتخاباتی نمایندگی

 - آن چه که ما دمکراسی مشارکتی، خودگردانی و خود مدیریتی می نامیم یاامور خود است، ی  ادارهزحمتکشان در 

  کرد؟ و ھمسو ھمراه -آرمان ھر چپ رھایی خواه و کمونیست است که به واقع ھدف و 



 تغییر برای کنونی دنیایامروزی در  ھای اجتماعی با اشکال نوین جنبش و ھم راھی چگونه می توان در ھم سویی -٣

 ھمواره و تحزب سنتی که »سیاست«ھای سنتی  در گسست از شکل و دگر سازی جھانیو  وضع موجود و دگرسازی
سوی به قدرت و تصرف آن و حفظ و استمرار سلطه دارند، شکل ھای نوین فعالیت سیاسی و نگاه و  ذشته تا کنوناز گ

دولت با دورنمای زوال  و قدرت جھان را در فاصله گرفتن از دولتو  تغییر جامعه  ای که به گونه ،سازماندھی را ابداع کرد

  ؟کرد تصورآن  برایرا ی رھایکا د و راهیاندیشدر جھت سیاستی رھایی خواھانه  و

مورد بررسی و  »گسست «نظریه در سه  تا کنون مختلف یدر نوشتارھای ام کوشش کرده منرا   پربلماتیکسه این  

 »سوسیالیسم«و گسست از دو  گسست از سیاست واقعاً موجود، گسست از تحزب واقعاً موجود: دھمتأمل قرار 
  .)۴(یال دموکراسیموجود و سوس اً سوسیالیسم واقع: تاریخی

ھایی قرار  انگیز ، در راستای چنین تأمالت و  پرسشاست شده برگرداندهکه در زیر از بدیو  به فارسی  متن کوتاھی

ھای  بازگشایی افقبرای ، اشاره کردیمطور که  نه برای پیدا کردن پاسخ بلکه بیشتر، ھمانخوانش آن بدون تردید  .دارد
از  ھفتم این متن فصل. باشد می است شدهاره در ذھنیت سیاسی حاکم غالب سوای آن چه که ھمودیگر  نظری
به  ?Peut-on penser la politique» توان سیاست را اندیشید؟ می آیا«زیر نام  ١٩٨۴است که بدیو در سال  کتابی

به دانم که  میرا تا کنون به فارسی برگردانده باشند ولی  کتابکنم که این  نمی تصورمن . آورد در مینگارش 
  . نمایم توصیه می انمند عالقهرا به  آنخوانش به ھر صورت، . ھای دیگر ترجمه شده است زبان

و در زمان اوج جنبش ھمبستگی لھستان به رشته تحریر درآمده  گذرد آن می انتشارھا از  با این که سال ،کتاباین 
و  اصلیاش، در خطوط  نونیاثرات بعدی و تا کو  ھا گو و گفتدر  بدیو به گفته ی خود ،اش ھای اساسی ایده ، امااست

بدیو دریافت خود از  ،در متنی که در زیر می خوانید. دنباش او میھم چنان مورد تایید  ھا در حد بیان سرفصل

در ) او ی خود گفتهمارکسیستی کالسیک یا کھنه به  از جمله( گرا و دولت ت سنتیسسیا ازدر تمایز را  »استیس«
کتاب  خودھم به البته باید  او خواننده برای شناخت بیشتر از نظرات .کند می طرح گری و سازماندھی دخالت ی گستره
 این خطوط اساسی در گسست از آن چه که سیاستِ  .رجوع کند بدیوسیاسی و فلسفی نوشتارھای دیگر به و ھم 

  : کنیم می خالصه زیر در چند نکتهنامیم را  می» سیاست واقعاً موجود«کالسیک یا 

کنونی غالب است یکه ھسته ی کنونی س نامند مبارزه برای تسخیر دولت میکه سیاست واقعی و نه آن چه  که این -

توان به رخدادھایی که  که می این. حرکت می کند ھا یا یک اصل بنیادین آغازین ی فرضیه فرضیه از، را تشکیل می دھد
قوام و تداوم بخشید، که سیاست توسط اقتصاد  رخدادھای مردمی و کارگری، ، چوناند انسجامی گونی و نا گر گونه بیان

دھد و  توان در آن جا که گسست از دولت روی می می، که نابود نشده است، که عدالت بخش گوھرین سوژه است

  .، نتیجه و اثر رخدادھا را ردیابی و دریافت کردیابد میگسترش  ھای ایجابی فردیتپیوند اجتماعی در 

 سیاستِ دولت و  زوالکه  است ای فرضیهیعنی بردی کمونیسم  در ارایه فرضیه راه مارکسیجدید  ابتکاراین که  -

  .کند را طرح می دولتسلطه به گرِد  یعنی گرا دولت

شود، امری درک  گرا سیاست دولت ازاز سیاست در تمایز  بینشیچنین  باسازماندھی، اگر تصمیم به ایجاد این که  -
ای منفعل از نوع  است و نه استوار بر داده ای ساختاری از نوع طبقاتی این تصمیم نه استوار بر دادهاما . ستضروری ا

چون  سازماندھی، به سادگی یعنی سازماندھی سیاست. ه عمومی چون ضرورت تحزب برای تسخیر قدرتعقید
ھای  به باور بدیو در دیگر نوشته که رخدادھایی متن در و در شرط بندی ھای مردمی و زحمتکشی، جنبش گری دخالت

  . سازند ناممکن را ممکن می ،سیاسی اش

   .است برای تفھیم بیشتر مطلب واز مترجم  ،آمده است[ ]  در متن عالمت کروشه ھر جا که

  ١٣٩٢دی  ١٢ – ٢٠١۴ژانویه  ٢ –پاریس 

  شیدان وثیق

 ------------------------------ ---------------  



  الن بدیو

   .آینده پیشین. سیاست. سازماندھیگری و  لتدخا

   آیا می توان سیاست را اندیشید؟ :از  کتاب فصل ھفتم

  

ھستند  فرایندھای عملی اندیشه بلکهآیند  به حساب نمیتناسب قوا  آن، درکه  ھستماز سیاست  مفھومی پیرون م
 :است را نظامی کرده خود مفاھیماز ھر سو  ھنک  ِتا چه اندازه امروزه سیاست که توجه کنیم .کنند پیدا میاھمیت که 

ُمدل جنگ ھمه جا  ...، ستاد فرماندھی، ائتالفقدرت تسخیراستراتژی، تاکتیک، بسیج، دستور جلسه، تھاجم و دفاع، 
 این. است ی وارونها هبه گون )۶(کالزویتز )۵( شود، اصل بنیادین می درکزبان سیاسی  ازآن چه که حداقل . است حاضر

  .]و نه بر عکس[ استی جنگ  ادامه سیاست، ھا واژهویی با ھمان گ ،که

من  ؟مسئولیتی دارد ،امان ای بی مبارزه درطبقات تاریخی  کشاندنبا ، سیاست ی چھره شدن نظامی این درمارکس، آیا 
 سیاستی یعن. کند را تایید می از سیاست کھن غالبِ  ھمان درک اوکه  خواھم کرد بیان سانبیشتر مساله را بدین 

    .این ستیزمعنایِی  ی چکیده چون قھر و قدرت برای ستیز چون

تکار با. ، کشف طبقات و مبارزه طبقاتی نیست)٧( در نامه به ویِدمایر مارکسخود  ی ، به گفتهاما مارکسیستی نوآوری
طرح را  آن به گردِ قھر  اعمال سلطه و چون سیاست لغو که ای فرضیه. است بردی کمونیسم فرضیه راهارایه در  اوجدید 

برای تصرف  ستیزکه او ھمان برداشت کھن از سیاست چون  است وجود دارد این نزد مارکس ی کهابھام ولی .کند می
تصور پایان سیاست  کهدھد  تحویل می ای آیندهرا به  سیاسی آگاھی ی انهھای نوآور شکلتحقق و  میدارد نگهقدرت را 

شکل از  تا این که دھد نشان میبیشتر مضمون ممکن سیاستِ دگر را گفت که مارکس توان  تردید می بی پس. کند می

ممکن آن را  زوالسیاست نشان عمومی ایده  برمارکس ، ی دیگرنبیابه  .بگسلد امروزی سیاستِ پذیرفته شده 
 ھا آن قرار گفتنمجرد به  ،سیاست کھنهھمان  با وسایلتواند  می زوالکه این  کند میتصور  ولی در عین حال ،افزاید می

    .انجام پذیرد ،یعنی کارگران یانقالب ی دست سوژه در

توان  با این که می ،به قھر دولتی فعلیت بخشید ، باید به استقالل سیاست نسبترسوالنه امروزه، به جای پیشگویی
این پاسداری به طور . ری و مردمی حفظ نگھداشتگبرای رخدادھای کاربه طور خاص  را ]فرضیه قھر[ راه چنین فرضیه

نگرش تغییر  درگیر باآن جا که سیاست به ھر حال . دھد رخ می لھستانآن چه که امروزه در  ویژه نسبت دارد با
کارگری بر توانایی اقدام تھاجمی آن سرانجام چیره  آن جا که پایداری و قوام سیاستِ . ای از زمان می باشد یافته
   . شود می

اما این  .نیست در آن شکی، کمترین را مھار کندیاست باید بتواند دولت و جنگ، زور و شورش س ،در ساحت خود این که
امروز ی آن باید  به مفھوم  مرکزی سیاست درآید، موضوعی است که در باره] قھری برای تصرف قدرت[که آنتاگونیسم 

در پاسخ به پرسشی در وی  ،)١جلد ( اگفتگوھ -  بدیو: در کتابی تحت عنوان ١٩٩١ سال چند سال بعد در[ .تردید کرد
. ی قھر باز کنم پارانتزی در بارهاجازه دھید  به من :دھد  توضیح می چنینموضع خود را نظرش نسبت به قھر مورد 

ام  ھرگز نگفته من .است دور از ھر برداشت ملکوتی از آن و احوال اوضاع به اطمینان داشته باشید که بینش من نسبت
 یک قدرت ،تخریببرای  من ام سوژه نظریهام که در   من تنھا توجه را به این نکته جلب کرده .ردکنار گذا را بایدکه قھر 

 به نظر من، در نھایت،. برخوردار نیستاز چنین قدرتی  اکنون معتقدم که ام شدهقائل  حقیقت رسیدن به برای عمومی
 به آن را کاربرد ،است که بھتر است به جای طرد آنقھر خصلت ابزاری دارد و مناسباتش با فرایندھای حقیقت چنان 

          ])٨( .دھیممورد سنجش قرار  درستی

را رد  تمدیریت ضرور ،رود می نو بُ  رادیکال که به ریشه چیست آن سیاستِ : کرد پرسشامروز بیش از ھمه باید از خود 

بر  در زمان صلحخود را مسئولیت ، برد به کار می دارد و می پاسرا  یاندیشد، عدالت و برابر می ھا فرجام به ،کند می
 پایان بی تکلیفیزمان  چیست آن رادیکالیسمی که ھم ؟برد سر نمی به فاجعهرسیدن پوچ  انتظار در گیرد و می دوش
 اً اساسامری  سیاست انقالبی راباید را حفظ کنیم،  سیاستانقالبی  فروید، اگر صفت نزدزیرا، چون روانکاوی  ؟است

 ھر چه فوری پایان دادنزمان دیگری جز زمان  کھن آشتی ناپذیراین در حالی است که قانون تضاد  .تلقی کنیم ناپذیر پایان
 شراکد حالھا، دور تر از زمان  جامفرتفاوتی نسبت به  ، در بینیز پارلمانتاریسمقانون  و شناسد نمی وضعیت کنونی به

  .بیند نیست، نمینتخابات ادو  بین در نوسان داریِ  حسابیک  جزچیزی  که



گری در  دخالت ،]سیاستِ ِدگر در گسست از دو سیاستِ باال[سیاست  ی کنم که ھسته این جا، من طرح می در

به لحاظ را » دو«و  باشد می نھان» دیگر«، »ھمان« تحتِ که   است با این فرضیه )٩( داد رخ با ارجاع بهبندی  شرط
ھا یا یک اصل بنیادین  ی فرضیه گری اما ممکن نیست مگر تحتِ فرضیه ین دخالتا .اند به حساب آورده» یک« ساختاری

قوام و تداوم بخشید، که سیاست  اند انسجامی گونی و نا گونه گر بیانتوان به رخدادھایی که  می که این اصل .آغازین

روی دولت گسست از  توان در آن جا که سوژه است و می گوھرینتوسط اقتصاد نابود نشده است، که عدالت بخش 
  .کرددریافت  ورخدادھا را ردیابی  اثرنتیجه و ، یابد گسترش میھای ایجابی  فردیت بین اجتماعی در پیوند و دھد می

. کند سیاسی میدھد  به دست میرا با تفسیری که از آن سیاسی   -   وضعیت پیشایک  بندی گری در شرط دخالت
یک به دو «[ دھد را قرار می» دو« ،»یک«ساختار  در برابر ،گری این دخالت .سازد خود را می ست کهاین جا دررخداد 

اظھار  ی چه باید کرد در بارهگری  این دخالت .ای است گری فاضالنه و برنامه پس چیزی خالف دخالت. ]»شود تقسیم می

 دھنده است تشکیلده و سازن پیشیناین آینده  .دھد می نظر تصور شده استآن چه که  ی در بارهبلکه  کند نظر نمی
گر و ھم در  دخالت ی فرضیه در مورد، ھم سازد یا نمی سازد است که اندیشه خود را آشکار می روی پسعمل زیرا در 

   .مشخص اوضاع و احوالدر  ممستقی گران بازیمورد 

به  ،ی آن ر بارهت کردن دبصح، زیرا که باشدفرار کرده محاسبه  دستکه از آنی  است چون این اندیشه وجود داشته
 .بخشیدخواھد  موجودیت ،کند تایید می را اندیشه در پاسخی که ،اندیشه

زمان . یا نژادی است ای افسانه یا ،آنمشروعیت . نامند زمان گذشته است که توتالیتاریسم می آن چهزمان 
  .نده استزمان انقالبی کالسیک، زمان آی. داری است حساب کنونی در موجودیپوچی  ،پارلمانتاریسم

 است )یا پیشتاخته( پیشین آیندهزمان  ] از سه زمان باال متفاوتمنظور زمان سیاستِ ِدگر [اما زمان سیاسی واقعی 

  .)١٠( ]شد دچنان خواھ ...شدچنین وقتی [

  .کشد به میان میامر سازماندھی را  واقعیپیشین و آینده است که زمان سیاستِ  ی در این ُبعد دوگانه

 بهگری  بیانکارکرد  .و کارکرد ابزاری اندیشیده شده است گری بیانل، سازماندھی در تنش میان کارکرد به طور معمو

، در لیبرالیسم .دارند توانایی سیاسی که است یاز طبقات ، نمایندگیدر مارکسیسم .است کردننمایندگی  یمعنا
گری برنامه  با میانجی ھا منافع و آگاھی به معنای سازماندھی ابزاریکارکرد . است از گرایشات سیاسی نمایندگی

ای به اجرا  در نتیجه برنامه و بدین سان، در این سازماندھی، بحث بر سر این است که مواضع قدرت به تصرف آیند .است
  . باشدگری  بیان گوی آن پاسخدرآید که 

 دیالکتیکیرا  ق برنامهطب نظریه آگاھی سیاسی که شناسی سازماندھی یا تحزب مدرن به باور من، این ھستی

در این  مارکسیسم کھن یا مارکسیسم عامیانه. ی گرایشات سیاسی مشترک است ، به طور مطلق در ھمهکند می
به ابزاری، آگاھی و پراتیک دولتی، امر و  یگر بیانامر ، پیوندگاه برنامه .زند نمی گویاییزمینه دست به ھیچ گسست 

 شود دیگر خوانا نمایندگیدر نتیجه، آن چه که مفروض است  و گیرد مومی قرار میھای ع واقعیت فرمانی خود تحت  نوبه
 طور، در حالی که به باشد )حزبِ ابزاری( حزب  -ابزار ی برایبایست ابزارِ  ای، می زیرا دولت، در بینش برنامه .نیست

وظایف عمومی . سازد ا میگر ھیچ چیز نیست جز این که خود را جد آن است، دولتی که بیان صاحبناپذیری  برگشت

 با قطع پیوندھا حفظ پیوند با دولت، حتا به قیمت ترور، بر اصل  کنند که در بستر آن دولت الزاماتی را به اراده تحمیل می
  .دولت دارد باقطع پیوند ای که من از سیاست دارم ریشه در این  ایده. شود چیره می ناگزیردولت 

نه ایده طبقاتی و . در حقیقت از بین رفته است ، سیاستنما و حتا فاشیستی سیستلی یا مارکدر برداشت غالب لیبرا

آن چه که  یتدولت و اقتصاد است که تمام ترکیب مرکباین  .توانند داشته باشند نه ایده افکار عمومی جایی در آن نمی
صالحیت واقعی خود را  یستی،حزبی و چه پلورال ھای تک در نظام احزاب مدرن، چه  .را اشغال کرده استآشکار است 

) ١١(سیاسی  -غیر ،در خود اام ،عنصر اصلی ساحت سیاسی است ، با این کهدولت. کنند تنھا از دولت کسب می
بحث بر سر نامیدن مکانی است که . در این جا در حقیقت بحث بر سر تضاد ھگلی دولت و جامعه مدنی نیست. است

نسبت به دولت سیاست  استقالل دربازسازی نیز تنھا  عملی شدن اینشانس . شود در آن جا سیاست بازسازی می

از این جا به  .سیاسی است -مخالف یا متضاد است بلکه بدین سبب که غیر عاملدلیل که دولت  نه به این. است
که تنھا ھدف آن این است که در ھر لحظه رسیم  می و متکی بر کارگران خطر گری مستمر و پر دھی دخالت شکل

  .سیاست را پاس دارد )١٢( ذاتیلت رخدادی خص

تصمیم نه این . شود میامری ضروری تصمیم به ایجاد آن ، را داشته باشیماز سازماندھی چنین درکی اگر  ،بدین ترتیب
چون ضرورت تحزب برای [ عمومی عقیدهای منفعل از نوع  دادهبر و نه  است استوار ای ساختاری از نوع طبقاتی داده بر



یا سازماندھی  ]گرایی مستقل و جدا از دولت[ به سادگی یعنی سازماندھی سیاستسازماندھی،  .]قدرتتسخیر 

    .پیشین آینده
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