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در این مصاحبه ی اختصاصی با  آی اس آر ، بدیو به چند پرسش کلیدی انقالبیون 

در مقطع سیاسی کنونی می پردازد، از جمله این که چپ چطور باید با اسالم هراسی 

و راسیسم روبرو شود.

دفتر  به  حمله  از  قبل  کوتاهی  مدت   ،2014 دسامبر   11 تاریخ  در  مصاحبه  این 

به  پاسخ  در  است.  شده  انجام  پاریس  در  یهودیان  مغازه ی  و  شارلی  هفته نامه ی 

مقاله ای،  بدیو  داشت،  دنبال  به  که  سرکوبی  و  اسالم هراسی  موج  و  اتفاقات  این 

کرد  منتشر  لوموند  فرانسوی  روزنامه ی  در  »سه رنگ«،1  و  »سرخ«  عنوان  تحت 

ازطریق  که  بود  معتقد  و  داشت  اشاره  فرانسوی  ناسیونالیسم  دورویی  به  آن  در  که 

"جهان شمولی حقیقی" یک سیاست نوین کمونیستی می توان به چرخه ی خشونت 

میان امپریالیسم و جریانات افراطی اسالمی غلبه کرد.

1  نگاه کنید به ترجمه ی این مقاله در فالخن شماره ی 12 از انتشارات مجموعه ی منجنیق و یا نسخه ی کامل تر این 
مقاله ترجمه شده از سایت »مدیابار« در شماره ی 12+ از انتشارات همین مجموعه

http://manjanigh.org/?p=357
http://manjanigh.org/?p=362
http://manjanigh.org/?p=362


4

آنها موارد  اجازه دهید ازسیاست شروع کنیم. اخیرن شاهد اعتراضات وسیعی بودیم که انگیزه ی 

متعدد قتل آفریقایی-آمریکایی ها ]در آمریکا[ توسط پلیس و معافیت پلیس از مجازات بوده است. 

شما از دیرباز به صراحت معترض راسیسم و خشونت پلیس در فرانسه بوده اید. آیا وضعیت این دو 

کشور را به موازات هم می بینید؟

قطعن میان وضعیت این دو کشور، مشابهت هایی هست. زیرا در فرانسه نیز عملکرد پلیس بعدی 

راسیستی دارد. در حومه ی گسترده ی خارج از شهرهای بزرگ، کارگران بسیاری با خانواده هایشان 

زندگی می کنند که از آفریقا می آیند، سیاه پوست ها و عرب ها. و به لحاظ آماری ثابت شده است که 

پلیس  توسط  بازداشت شما  امکان  مشخص  اتهام  یک  برای  باشید، اغلب  یا عرب  اگر سیاه پوست 

شش یا هفت برابر احتمال بازداشت یک سفید به همان اتهام است. در موارد بسیاری نیز پلیس در 

حومه ی شهرها افرادی را کشته است. و همچنین با این واقعیت مواجهیم که عملن در هیچ یک از 

این موارد در سطوح رسمی قضایی، برخوردی با این عملکرد پلیس صورت نگرفته است. همه ی 

اینها، مسلمن، شبیه چیزی است که اینجا اتفاق می افتد. به جز این که در ایاالت متحده مشکل به 

زمان عقب تری باز می گردد، به دوره ی برده داری، و مشکلی ساختاری و بخشی از تاریخ این کشور 

از بدو ]تاسیس[ آن است.

چند نکته: رئیس جمهور کشور شما سیاه پوست است. هیچ رابطه ی مستقیمی بین اوباما و قتل های 

رابطه ی  شاید  که  می رسد  نظر  به  ولی  نمی گویم.  چیزی  چنین  هم  من  ندارد.  وجود  پلیس  اخیر 

نمادینی ]بین این دو[ وجود داشته باشد. اما تناقضی هم هست. از یک سو، می  توان این واقعیت که 

قتل های صورت گرفته توسط پلیس، تحت ریاست جمهوری یک سیاه پوست رخ می دهد را تجلی 

راسیسم بنیادین علیه مردمان سیاه پوست تعبیر کرد. و از سوی دیگر، چنین چیزی درست نیست، 

انتخاب اوباما واقعیت متفاوتی را نشان می دهد. نتیجتن، به عقیده ی من نیاز مبرمی به تظاهرات 
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داریم، به بسیج و شورش علیه این خشونت. پاسخ به این ]خشونت[ در فرانسه بسیار ضعیف بوده 

است. امیدوارم در ایاالت متحده واکنش ها قوی تر باشد. این چیزی است که به آن امید دارم.

از راسیسم معاصر در هر دو کشور، اسالم هراسی است. این ]مسئله[ در فرانسه هم  بعد دیگری 

صورتی قانونی دارد و هم صورتی سیاسی. برای مثال، قانون منع حجاب که درسال 2010 تصویب 

انتخابات  در  ملی  جبهه ی  افراطی  راست  که  توجهی  قابل  رای  گذشته،  مه  ماه  در  اخیرن،  و  شد، 

پارلمان اروپا کسب کرد. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ شما جبهه ی ملی را خطری جدی ارزیابی 

می کنید؟

می شود.  منتج  بسیاری  عوامل  از  فرانسه،  در  مسلمانان  علیه  فعلی  نیرومند  جریان  وجود  ببینید، 

اولین عامل استعمار است. روزگاری نه چندان دور، جنگ الجزایر را داشته ایم، جنگی استعماری 

علیه مردم آن کشور. پس اولین دلیل وجود راسیسم علیه اعراب و مسلمانان ماهیتی ایدئولوژیک 

دارد. می توان رد پای راسیسم را در استعمار دید، این حس برتری جهان غرب و به همین ترتیب، 

برتری ]افراد[ "بومی" بر "مهاجرین"، در فرانسه بعد مذهبی برتری مسیحیان بر مسلمانان نیز وجود 

این  در  فرانسوی،  مشهور  و  شده  شناخته  روشنفکران  من جمله  فرانسوی،  روشنفکران  و  دارد. 

کمپین علیه مسلمانان مشارکت دارند. این گرایش روشنفکری را می توان در فیگارو دید. قوانینی 

که گفتید، به نظر من، نامشروع اند، زیرا قوانین مربوط به سرکوب، جداسازی و آپارتاید هستند. این 

قوانین حاصل یک روند ایدئولوژیک نیرومند هستند که از گذشته ی استعماری و همچنین آشفتگی 

ایدئولوژیک سال های اخیر فرانسه منتج می شود.

وارد  بسیاری  کارگران  جنگ،  از  بعد  اجتماعی.  مخالفت  است:  کار  در  هم  دیگری  چیز  ولی 

کارخانه های فرانسه شدند که اغلب آنان اعراب و مسلمانان بودند. بخش عمده ای از کارگران عرب 

و آفریقایی مردمان فقیری هستند که در شرایطی بسیار دشوار در حومه ی شهرها زندگی می کنند. 

کنند  زندگی  محله هایی  چنین  در  نمی خواهند  سفیدپوست  کارگران  اغلب  چون  افتاده اند  جدا  آنها 

با  چیزی  و  راسیستی-ایدئولوژیک  ماهیت  با  چیزی  ترکیب  با  نتیجتن  می زنند.  سرباز  امر  این  از  و 

ماهیت اجتماعی روبرو هستیم: ترکیب سنت ایدئولوژیک در معنایی ارتجاعی، و چیزی که شکل 

کالسیک نبرد طبقاتی به خود می گیرد. و این ترکیب است که وضعیت را برای اعراب و مسلمان ها 
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دشوار می سازد. نتیجتن، به باور من سازمان دهی مقاومتی نیرومند نه فقط علیه دولت، که علیه 

جریان های ایدئولوژیک، من جمله جبهه ی ملی، ضروری است.

در مورد جبهه ی ملی، من فکر می کنم آنها بیشتر نتیجه ی مشکل هستند تا دلیل مشکل. طبیعتن، 

اعضای این جبهه به هر شیوه ای که می توانند، فعالیت می کنند. اما امروزه، نیروی آنها نتیجه ی 

شده  جداسازی  زندگی  شرایط  حجاب،  علیه  قانون  است:  مسلمانان  علیه  رسمی  کمپین  سال ها 

برای بسیاری از مردم، و همینطور کمپین علیه مسلمانان. و مضاف بر تمام این ها، این تصور که 

جهان غرِب "آزاد" بر "بربرها" برتری دارد.

مفصل بندی خاصی بین راسیسم و شوونیسم مذهبی نیز در فرانسه وجود دارد، اینطور نیست؟ و 

عمومن برای مشروعیت بخشیدن به آن به سنت جمهوری استناد می شود.

سنت  در  "الئیسیته".  فرانسوی  ترم  است.  فرانسه  به  مربوط  مشخصن  مسئله،  این  قطعن. 

استفاده  مذهب  علیه  کالسیکش  فرم  در  لغت  این  از  هجدهم،  قرن  روشنگری  سنت  جمهوری، 

می شد. امروزه، برای ساختن یک موضع سکوالر "خنثی" مورد استفاده قرار می گیرد. ولی مسلمن 

به هیچ وجه خنثی نیست، چون صرفن علیه مسلمانان استفاده می شود. هیچ قانون مشابهی وجود 

ندارد که مسیحیان یا یهودی ها را مورد هدف قرار دهد. ولی قوانین، فرامین و تصمیمات فراوانی 

ما  کشور  در  اسالم  که  باشید  داشته  یاد  به  و  است.  مسلمانان  علیه  مشخصن  آنها  هدف  که  هستند 

مذهب فقرا است. باید در مقابل این سوءاستفاده ی غیر قابل قبول، از سنت حقیقی جمهوری دفاع 

آموزش  می توان  مسلمن  است.  همگان  برای  آموزش  که  کنیم  تاکید  واقعیت  این  روی  باید  کنیم. 

مذهبی داشت، اما اولین اصل این است که آموزش باید همگانی باشد. بنابراین، این که از سنت 

جمهوری برای محروم سازی زنان جوان از هر شکل آموزش استفاده شود، قطعن غیر قابل قبول 

است. حتی اگر سنت جمهوری را در معنای دقیق آن در نظر بگیریم، حذف ]این زنان[ از آموزش، 

یک رسوایی است. قانونی که زن یا دختری را به خاطر لباسی که می پوشد، حذف کند، بر این مبنا که 

این لباس آموزش را "مختل" می کند، می تواند سنت جمهوری باشد؟ نه! این قانون، قانون آپارتاید 

و سرکوب اجتماعی است.
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سال گذشته کتابی نوشتید به عنوان »فلسفه برای مبارزین« که به زبان انگلیسی منتشر شد. چرا 

فعالین سیاسی رادیکال باید امروزه به فلسفه توجه نشان دهند؟

فیلسوفان،  از  بسیاری  بگیرید،  نظر  در  را  نوزدهم  قرن  وضعیت  اگر  دارد.  طوالنی  تاریخی  ببینید، 

و  شکنجه  علیه  می گرفتند:  علنی  موضعی  موارد  بسیاری  در  که  بودند،  سرشناسی  روشنفکران 

میان  رابطه ای  که  تصور  این  پس  دست.  این  از  موارد  بسیاری  و  زندانیان،  از  حمایت  در  سرکوب، 

باورهای فلسفی و عمل سیاسی موجود است، از قرن نوزدهم تا به اکنون واقعیت دارد. در میراث 

اراده ی  و  دارد-  ریشه  مارکس  و  هگل  در  -که  دیالکتیک  فلسفه ی  بین  رابطه ای  مارکسیستی، 

فکر  من  و  باشد.  بوده  مناقشه برانگیز  و  دشوار  اوقات  بعضی  اگر  حتی  است،  داشته  وجود  سیاسی 

دچار  انقالبی  آرای  حاضر  لحظه ی  در  چون  است،  اهمیت  حائز  امروز  ویژه  به  مسئله  این  می کنم 

در  می شوند،  سیاسی  کار  درگیر  مردان  و  زنان  امروزه  وقتی  نتیجه،  در  هستند.  عمومی  ضعفی 

جستجوی جهت گیری ]سیاسی[ هستند.

امروزه جهت گیری سیاسی چیست؟ با شکست کمونیسم کهن، با توسعه ی نئولیبرالیسم، با رشد 

جدید،  جنگ های  امروزه  می ماند.  باقی  بی پاسخ  پرسش  این  داری،  استبدادی-سرمایه  چین 

اشغال امپریالیستی عراق و افغانستان، نیز پیچیده هستند-هیچ مورد روشنی از "نیک" علیه "شر" 

وجود ندارد. در این وضعیت، یافتن مسیری روشن، یافتن اصول مشترک عمل ]سیاسی[، ضروری 

است. به همین دلیل است که بسیاری افراد عالقه مند به فلسفه، امروزه به دنبال جهت گیری ای 

و  مبهم  عام  جهت گیری ای  مسئله ی  این  که  ندارد  تعجبی  و  هستند،  سیاسی  حیات  سمت  به  عام 

ناشفاف باشد.

برای  نیست.  اینطور  موارد  از  بسیاری  در  است.  مبهم  که  نیست  ضروری  نبردهای  مسئله ی  این 

مسلمن  ولی  است.  واضح  و  روشن  کرد،  مبارزه  راسیست  پلیِس  خشونت  با  باید  این که  مثال، 

داشت،  نیز  پرنسیپ هایی  باید  نیست.  کافی  سلبی  صرفن  خشمی  از  دفاع  طوالنی مدت،  در 

از  روشنایی  جستجوی  فعلی،  ابهام  ]وضعیت[  در  نهایتن،  اثباتی.  اراده ای  ایجابی،  خواسته هایی 

راه فلسفه طبیعی است. مسلمن، برای فلسفه دشوار است که به این مطالبات پاسخ روشنی دهد، 

ولی این مشکل خود فلسفه است.
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در مورد موضوع جهت گیری سیاسی، شما از احیای ایده ی کمونیسم صحبت کرده اید، و یک سیاست 

داده  نسبت  ترم  این  به  که  فجیعی  جنایات  حقیقت،  در  و  تناقضات،  به  توجه  با  نوین.  کمونیستی 

می شود، چرا چنین ترمی را انتخاب کرده اید؟

برای  تاریخی  تالش  تنها  کمونیسم  سو،  دیگر  از  ولی  واقفم.  کمونیسم  کلمه ی  معایب  به  مسلمن 

بوده  سرمایه داری  علیه  قطعی،  و  روشن  شیوه ای  به  آینده،  از  چشم اندازی  ساختن  یکپارچه 

جهانی  سرمایه داری  می برد،  سر  به  سرمایه داری  حاکمیت  تحت  امروز  جهان  نهایت،  در  و  است. 

 شده. و همانطور که می دانیم، همه ی صور گوناگون سیاسی در این جهان، من جمله دولت های 

نام های  تمامی  ولی  آگاهم،  معایب  این  از  من  هستند.  سرمایه داری  حاکمیت  تحت  دموکراتیک، 

سیاسی به یک معنا توافقی هستند. آخرین آنها که کم اهمیت تر از بقیه هم نیست، دموکراسی است. 

جرج بوش خود را دموکرات می نامد. سارکوزی دموکرات بود، همه وانمود می کنند که دموکرات 

هستند. پس دموکراسی در معنای پذیرفته شده اش به هیچ وجه واضح تر از کمونیسم نیست. ولی 

احیای کمونیسم، یعنی سرآغاز احیای یک اپوزیسیون سیاسی علیه نظام سرمایه داری. کمونیسم 

برای چنین چیزی نام درستی است.

چیزی هست که من آن را سه مرحله در تاریخ کمونیسم می نامم. مرحله ی اول ابداع این مفهوم و 

شکل گیری آن با رشد مارکسیسم است. مرحله ی دوم، تاریخ دولت های کمونیستی قرن گذشته- 

انقالب روسیه، و انقالب چین- است. پیشنهاد من این است که بگوییم در ابتدای مرحله ی سوم 

تحقق  برای  اولیه  تالش های  شکست  نه  است،  کمونیستی  ایده ی  تولد  نه  که  هستیم،  کمونیسم 

بخشیدن به این ایده. وقتی می گوییم کمونیسم، بسیاری فورن می گویند: این یعنی استالینیسم!. 

دوباره مسئله ی نام های توافقی! رئیس جمهور فرانسه خود را سوسیالیست می نامد، ولی تا جایی 

آن  مزیت  کمونیسم  کلمه ی  مشکالت   نیست.  سوسیالیستی  چیزش  هیچ  مطلقن  می دانیم  که 

است. یعنی شکست رادیکال تالش های گذشته. ولی حتی در شکستش نیز، سردرگم شدن میان 

سرمایه داری و کمونیسم غیرممکن است. و من کلمه ی دیگری نمی شناسم که بر چیزی مانند این 

داللت کند. بنابراین، این نام را به عنوان جهت گیری ای عام پیشنهاد می دهم، که شامل اشکال 

و  مالی،  الیگارشی  خصوصی،  مالکیت  قانون  تحت  که  اشکالی  می شود،  سیاسی  عمل  مختلف 

مشکلی  می کند،  پیشنهاد  بهتری  نام  کسی  اگر  می شناسم.  را  خطر  نیستند.  دست  این  از  مواردی 
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نیست. اگر این نام به معنی جنبشی در مخالفت کامل با کاپیتالیسم باشد، من آن را می پذیرم.

یک سنت مخالف خوان کمونیستِی سوسیالیست و انقالبی هم هست که همواره هم در مخالفت با 

کاپیتالیسم غربی و هم با استالینیسم در اشکال مختلف آن، موضع گیری اصولی داشته است. فکر 

می کنید این سنت مخالف خوان می تواند امروزه به احیای سیاست انقالبی، که محلی از اعراب داشته 

باشد، کمک کند؟

به  طبیعتن  بیاندیشیم،  کمونیسم  از  جدیدی  تعریف  به  امروزه  باشد  قرار  اگر  من  باور  به  بی شک. 

تالش هایی در گذشته بر می خوریم که تحت نام کمونیسم صورت گرفته -و در نهایت، به تمام کسانی 

که به سازمان های کمونیستی پیوند خورده بودند- و به کمونیسم معنای دیگری می بخشند، معنایی 

یا  "سوسیالیسم  سازمان  فرانسه  در  مثال،  برای  است.  داده  آن  به  استالینیستی  سنت  آنچه  سوای 

چند  همینطور  و  مائوئیستی.  برداشت های  بعضی  و  تروتسکیسم،  همچنین  داشته ایم،  بربریت" 

کرده اند.  مقاومت  بیستم  قرن  کمونیستی  غالب  سنت  هژمونی  مقابل  در  که  آنارشیست  چهره ی 

همه ی اینها در گستره ی بحث ما می گنجند.

امروزه، افراد رادیکال زیادی، به ویژه جوانان، به سیاست مشکوکند، به شکل حزبی، و همینطور 

به نمایندگی سیاسی و رهبری. با این حال، برای بسیاری روشن است که به استراتژی بزرگ تر و 

انسجام تاکتیکی ای درون جنبش نیاز داریم. چطور باید بر این مشکل غلبه کرد؟

کاش می دانستم! سوال هنوز بی پاسخی است. ولی می توان تصور روشنی از مشکل به دست داد. 

و امروزه، مشکل مسئله ی انقالب یا جنبش توده ای به خودی خود نیست. در طول سال های اخیر، 

قیام ها، انقالب ها و جنبش های توده ای بسیاری را شاهد بوده ایم. در مصر و جای جای خاورمیانه، 

در  نوین  وضعیتی  وضعیت،  متحده.  ایاالت  در  امروز  حتی  چین،  و  برزیل  ترکیه،  جنوبی،  کره ی 

سراسر جهان است. برای من شبیه دهه ی 60 میالدی است: یعنی سال های اولیه ی دهه ی 60. 

آن  غیره.  و  غیره  و  کارخانه ها  در  اولیه  اعتصابات  مدنی،  حقوق  جنبش  ویتنام،  جنگ  ضد  جنبش 

موقع هم مثل حاال احساس می کردیم انقالب های بزرگ و جنبش های توده ای، امکان پذیر است.

دشواری سیاست امروز این نیست که مردم هیچ کاری نمی کنند: این واقعیت ندارد. بی تردید، هنوز 
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در زمانه ی ارتجاعی وسیع به سر می بریم. اما در معنای عملی، گفتن این که همه ی آدم ها بی کنش 

امروزه  بنابراین،  بوده اند.  کار  در  واقعی ای  توده ای  جنبش های  نیست.  درستی  حرف  هستند، 

نسل  نیست.  هست،  که  آنچه  نفی  و  جهان  علیه  قیام  و  انقالب  مسئله ی  ما،  روی  پیش  مسئله ی 

که  اینجاست  مشکل  بود.  خواهد  کاری  چنین  انجام  به  قادر  که  است  داده  نشان  ویژه،  به  جوان، 

"سیاست" را در معنای کالسیک آن می نامیم، یعنی جهان احزاب و نهادهای کالسیک سیاسی که 

به ویژه از نظر جوانان، متعلق به جهان کهن است، و در دنیای کنونی آنچنان عمل نمی کند. و این 

مسئله دو مشکل را پیش می کشد. اول ایدئولوژی. ما ایده ی روشن و مشترکی از آنچه می خواهیم 

نداریم. آنچه نمی خواهیم، برای مان روشن است، اما آنچه می خواهیم چندان واضح نیست. پس 

بحث ماهیت ایدئولوژیک بین فلسفه و اراده ی سیاسی، بین پرنسیپ های اخالقی و تعهد سیاسی 

پیش می آید. این بحث خیلی شبیه بحثی است که در قرن نوزدهم جریان داشت. وضعیت به باور 

من بیشتر یادآور اواسط قرن نوزدهم است تا اواخر آن. در این توالی ما به ایده های سیاسی جدید 

و ابزار جدید برای تحلیل وضعیت نیاز داریم. این اولین نکته است. به مطالعات جدید در زمینه ی 

آیا چنین بحثی بر این زمانه ی تاریک نوری بتاباند، من  اقتصاد و اکولوژی نیازمندیم. ولی این که 

نسبت به آن بدبین هستم.

نکته ی دوم متوجه سازمان سیاسی است. بسیاری از مردم موافق این مسئله هستند که به سازمانی 

نیاز داریم که به جنبش "نزدیک" باشد، یک سازمان سیاسی. و این سازمان لزومن نه فقط انقالب 

که زمان، زمان نوین سیاسی را نیز سازمان دهی می کند. چون دولت در مقابل ما ایستاده و به یک 

چطور  است:  این  امروز  مهم  پرسش  پس  دارد.  اختیار  در  می خواهد  که  زمان  هرآنچه  دولت  معنا، 

می توان یک زمان سیاسی نوین سازمان دهی کرد؟

در »فلسفه برای مبارزین« به نظر می رسد نسبت به آنچه "سنت انقالبی کالسیک" می نامیدنش، 

محو  هدفش  که  را،  سنت  این  که  نیست  انقالبیون  وظیفه ی  این  امروزه  آیا  ولی  هستید.  بی اعتنا 

سرمایه داری و دولت بوده، رها نکرده و در عوض آن را در هر دو سطح تئوری و عملی احیا کنند؟

مسئله ی سازمان واقعن مبهم و دشوار به نظر می رسد. به این معنی که چطور ممکن است، فرای 

انقالب و قیام جنبش های توده ای، همراه با خواست این جنبش ها مبنی بر ساختارهای افق مند 
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این  سمت  به  سیاسی،  زمان  سازمان دهی  سمت  به  را  ]مبارزه[  بزرگ،  تجمعات  به  عالقه شان  و 

ظرفیت که بدانیم چطور باید  در کارزار سیاسی پیشروی کرد، ادامه داد؟ مسئله ی سازمان سیاسی 

در حال حاضر دشوارترین مسئله در ساحت سیاست است و احتمالن همواره همینطور بوده است. 

می توان تاریخش را مطالعه کرد. تاریخ انقالب های خودانگیخته، تاریخ احزاب کالسیک، احزابی 

که برای رهایی ملی می جنگیدند و غیره و غیره. وقتی از سنت انقالبی کالسیک حرف می زنیم، 

قبض  یعنی  است.  انقالب  واقع  در  سیاسی  فعالیت  هر  هسته ی  که  می کنیم  فکر  این  به  عمومن 

قدرت و نابودی قدرت پیشین.

که برای چپ امروزی از مد افتاده است.

بله! حاال می دانیم، و در پایان قرن نوزدهم نمی دانستیم، که مشکل نه در خود انقالب، بلکه در 

انقالبی  سنت  من  وقتی  است.  تعیین کننده  و  ژرف  درسی  این  می آید.  آن  از  پس  که  است  چیزی 

کالسیک را نقد می کنم، از این منظر نیست که قبض قدرت و درهم شکستن توان دشمن بد است، 

به هیچ وجه. ولی می دانم که مشکل بعد از آن است، در شکست کلی ساخت یک خواست سیاسی 

نوین با ابزار محض سیاسی قدرت دولتی. در مجموع، ما در عصر واقعیت نوینی به سر می بریم: 

هم  را  این  ولی  نیست،  این  باره  در  شکی  شده اند،  پیروز  انقالب هایی  داشته اند،  وجود  انقالب ها 

شکست  تاریخی  طور  به  قدرت  نوین  اشکال  وسیله ی  به  نوین  جامعه ی  یک  ساخت  که  می دانیم 

خورده است.

مشابهی  مشکل  به  دیگر  بار  یک  که  است  این  ما  وظیفه ی  کرد.  تکرار  را  گذشته  صرفن  نمی توان 

ساخت؟  جدیدی  قدرت  و  شکست  درهم  را  دشمن  دولتی  قدرت  است  ممکن  چطور  بیاندیشیم: 

یافت  هم  مارکس  خود  ]آثار[  در  و  است،  مارکسیستی  ایده ی  اصلی  فرمول بندی  یک  واقع  در  این 

می شود، که باید قدرت را به دست بگیریم. ولی بعد از کمون پاریس، خود مارکس می گفت که باید 

تمام قدرت دولتی را درهم شکست، نه فقط قدرت دولتی دشمن که تمام اشکال قدرت دولتی. پس 

مترقی  پایان  سازمان دهِی  که  آموخته ایم  حاال  کرد.  سازمان دهی  را  دولت  نابودی  و  محو  می توان 

دولت به وسیله ی دولت امکان ناپذیر است. و حاالست، نه بعدها، که باید قدرت نوینی را متصور 

شویم.
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جنبش  و  دولتی  قدرت  میان  تنگاتنگی  رابطه ی  باید  نوین  قدرت  چیست؟  شبیه  چیزی  چنین 

و  دولتی  قدرت  بین  ایجابی  دیالکتیک  نوین  شکل  این  و  این.  به  شبیه  چیزی  کند،  ایجاد  توده ای 

جنبش توده ای مسئله ی سازمان دهی است. برای محقق ساختن آن، سیاست آینده سه ترم دارد، 

داشته  ترم  سه  باید  آینده  سیاست  اما  دولتی.  قدرت  داشت:  ترم  یک  فقط  کالسیک  حزبی  دولت 

باشد: قدرت دولتی، جنبش توده ای، سازمان سیاسی که نه قابل فروکاهی به جنبش توده ای است 

-چون باید زمان سیاسی نوینی بسازد- و نه قابل فروکاهی به دولت.

یک  ترم،  سه  این  از  یکی  بتوانیم  آن  در  که  بسازیم  سیاسی ای  وضعیت  باید  من،  باور  به  بنابراین 

جنبش، جنبشی دیالکتیک، داشته باشیم. و من به همه ی اشکال سیاسی که یکی از این سه ترم را 

تقلیل دهند، مشکوکم. برای مثال، جنبش توده ای بدون دولت منجر به آنارشی کالسیک خواهد 

شد، یا اگر دولت به چیزی بدون جنبش توده ای فروکاسته شود، دوباره “حزب کالسیک” خواهیم 

داشت. پس مسئله به شکل رسمی این است که چگونه دیالکتیکی پیش رو بگذاریم که نه دیالکتیک 

میان یک یا دو ترم، بلکه دیالکتیک میان سه ترم در ساحت سیاسی باشد.

در کتاب »ناصبوری طوالنی«، خاطرات فوق العاده ی دوست شما دانیل بن سعید، او به این مسئله 

می پردازد که چطور در فرانسه یک کمپین سیاسی علیه میراث رادیکال مه 68 به راه افتاد، تالشی 

برای بدنام کردن و کاریکاتورسازی از رویدادهای آن سال. به باور شما، میراث حقیقی 68 چیست؟ 

و چرا افراد رادیکالی که به آینده نگاه دارند، باید از آن دفاع کنند؟

می توانم به این سوال تان پاسخ صریحی بدهم. بداعت 68 فقط در وجود جنبش های نیرومند میان 

تحصیل کردگان و جوانان نبود. چون چیزی شبیه به این عملن در آن زمان در تمام کشورها وجود 

مثال،  برای  چون  نبود.  کشورهم  این  در  کارگران  سراسری  اعتصاب های  وجود  مسئله  داشت. 

چیزی شبیه به این را در سال 1936 هم در فرانسه شاهد بوده ایم. بداعت 68 ارتباط میان این دو 

بود. این اتفاق کاملن نوظهور بود چون حتی حزب کمونیست با همزیستی این دو جنبش مخالفت 

می کرد.در حزب کمونیست، کارگران کاملن جدا از روشنفکرهای رادیکال سازمان دهی می شدند، 

و فقط حزب می توانست واسطه ی ارتباط میان این دو باشد.
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شرکت شما در این جنبش به معنای گسست از حزب و آموزگارتان لویی آلتوسر بود.

ساختن  محقق  و  سازمان دهی  امکان  در   68 بداعت  بود.  خشونت آمیزی  جدایی  و  بی شک.  بله، 

رخداد  هردو  در  مشخص  طور  به  من  و  بود.  جنبش  دو  این  بین  بالواسطه  و  مستقیم  رابطه ای 

نوینی  شکل  و  می زدم،  حرف  کارگرها  با  می رفتم،  کارخانه ها  به  که  معنی  این  به  داشتم.  مشارکت 

از وحدت مردمی ایجاد می کردیم که در این کشور بی سابقه بود. بعد از آن تالش هایی برای ایجاد 

شکل نوینی از سیاست، بر پایه ی این عنصر نوین، صورت گرفت که به حزب اجازه نمی داد به آن 

این  آوردن  فراهم  بر  ما  سعی  برعکس،  باشد.  داشته  دست  در  را  اجتماعی  ارتباط  انحصار  شکل 

امکان بود که ارتباط اجتماعی مبنای شکل نوینی از سازمان دهی باشد.

در آخر، همه ی این کارها را با شور و اشتیاق انجام دادیم، اما به لحاظ تاریخی موفق نبود. ولی در 

نهایت، مشکل اینجا نیست. مثل اوایل قرن نوزدهم، این آزمون، آزمونی بنیادین بود. و من هنوز 

روشنفکری  ابزار  با  نه  مسیر  این  کنیم،  پیدا  را  سازمان دهی  نوین  راه  می خواهیم  اگر  باورم.  آن  بر 

محض، نه با عملکرد جدای جوانان تحصیل کرده، نه با شورش جوانان عامی حومه ی شهرها و نه 

به صرف اعتصابات کارگری به دست می آید. این مسیر را باید به میانجی ارتباط نوین میان همه ی 

می توان  ارتباط،  این  واسطه ی  به  که  باشیم  داشته  اطمینان  باید  و  ساخت  اجتماعی  مبارزات  این 

صور نوین زمان سیاسی و سازمان دهی را خلق کرد.
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