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 !است جانبههمه شکنِدندان پاسخِ یک وقتِ حالا همین

 شایلان پیر با گفتگو در بدیو آلن

 پارسا زنگنه

                             

 جهان. 1یابیِاختلالِ جهت دربارۀآلن بدیو 

را ترسیم داری انگیز از سرمایهتصویری هراس« 2یابی جهانهایی دربارۀ اختلال جهتنشان» نوشتارِ بدیو در

کند که همراه با تهدیدهایی متشکل از آشفتگی اقتصادی و جنگ جهانی هستند. او برای مقابله با این می

 «.کمونیستی 4یابی مجددجهت»هم در چارچوبِ یک است، آن 3مثبتخواستارِ یک مقاومت  تهدیدها

ی صورت بود و ارتش روسیه ها هنوز رودر پاریس انجام شد. ماسک 2222فوریه  2این مصاحبه به تاریخ 

تر از اینها جدی شده بود. خیلی این مصاحبه خیلی قبل نظرِ نیز به اوکراین حمله نکرده بود. اما بحثِ موردِ

 زدن به یک امرِ متداول تبدیل شود.تر از اینکه در اوکراین جنگ دربگیرد، و یا حتی ماسکقبل

یابی در سطوح سیاسی و پیشرفتِ کنونی جهان و اختلالِ جهتشدن با روالِ مواجهه»بحثِ این مصاحبه 

هستند. در « نمایندگان آن»داری و توسط سرمایه« مدیریت جوامع»، که همگی ناشی از است «استراتژیک

« 5های کمونیسم تهاجمیروش»ای جدید شد، البته ازطریقِ بازیابیِ توان وارد دورهاینجا از نظر آلن بدیو می

 سازی.هایِ دقیق باشد و هم قادر به ایستادگی دربرابرِ خصوصیای که هم شامِل زمینهدنِ برنامهکرو ارائه

 

هایِ کنید. این امر چگونه از طریقِ نشانرا تحلیل می« یابیِ جهاناختلالِ جهت»تان شایلان: شما در کتاب

 شود؟اش توصیف میاختصاصی

 یژیمر و قبیح گذاشت، در آشکار اختلالِ نامش را یکسیاسی  سطح دربه آن عنوان که بتوان  ،«یابیجهت اختلالِ»فیگورِ  بدیو:

 دراین فیگور  .نامممی «6پارلمانتاریسم-کاپیتالو» رارژیم  آن منباشد.  «دموکراسی» فراخواندۀکه آن رژیم کند ظهور می مسلط

 دنِشناپدید با فرانسه در دهد، وبروز می سیاسی-دولتی مدلِدر  داری، خود را با پیدایشِ یک ناکارآمدیسرمایه بزرگِ کشورهای

 در زمانِ انتخابات. هاچپ بالقوۀ

 پوزیسیونا عنوان به را خود آنچه از بخش شود. یکبسیار بغرنج می اپوزیسیون و اکثریت میانِ دموکراتیک نمایندگی نتیجه در

 مِ حاکی از علائ این ، کهاست ها هم بیشترچپ از حتی آن اعضای تعداد که شده تشکیل افراطی راست جناح از ،کندمی معرفی

 و متحده ایالات در ترامپ مانند 7استثنائی ییهاشخصیت ظهور با را این ماسیستماتیک است.  سیاسیِ  یابیِ اختلالِ جهت یک

 یابیم.درمی فرانسه در زمور اریک یا لوپن مارین

 ارقر بحث مورد و آیدمی دست به که چیزی که شودمی ناشی واقعیت این از یابیجهتاختلالِ  تر،استراتژیک سطح یک در

 .شودنمی کافی توجه شدنجهانی پدیدۀ به زیرا ،نیست معاصر وضعیت ، برآمده از پسِگیردمی
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 کردنِ بدیلمطرح امکان که برآمد مسیرهایی 8یابیِ از پسِ هویت و کرد توصیف را مسلط ساختارهای بتوان باید جهانی، سطح در

 هستند، ناراضی شودمی اعلام که آنچه از شود ومی انجام آنچه ازبسیاری از مردم، . استنشده انجام کار این. سازندمی فراهم را

 برپاسازندۀ درکنارِ هم هاپدیده این همه. یابنددرنمی مثبت و خلاقانه یابیِجهت برایرا هم  مرجعی نقطۀ هیچ اما با این وجود

 .گراهویت و ناسیونالیست هایگروه شناختیِآسیب نمودِ هستند، و لذا سیاسی یابیِ اختلالِ جهت

 

 حتیه ای است کگونهبه یابیمربوط به این اختلالِ جهت «ورِکنش فاکتورهایِ» شما بر این است که نظرگویا  شایلان:

 ،نداافتاده شدهتبدیل به امری جا «آمیزجنایت» امروزه مسائل چراسوال: . کند «مورد پذیرش را هابدترین» تواندمی

 است؟ داده هشدار آنها مورد در گسترده طوربه بشریت تاریخ که حالی در

؛ 10دپذیر داشته باشنخاصیتی روئیت «9تاریخ از سوی دهندههای عبرتآموزه»برایم جای شک است که راستش را بخواهید  بدیو:

 در را پاریس کمون .باشد واضح سیاسی 11یابیِ جهت که استامر  اینمستلزمِ  تاریخ دهندۀعبرت هایِآموزه که زیرا یقین دارم

 تا ست،به آن نگری لنین که اما به یاد آورید لحظاتی را. بود شدهرها سراسر اپیزودِ یک کمون نوزدهم، قرن پایان تا: بگیرید نظر

درست در همین لحظات  کند، متمایز - بود شده اول جهانی جنگ وارد و بود جا زدهدیگر  که - دموکراسی سوسیال از را خود

دهندۀ هایِ عبرتآموزه اوقات گاهی بنابراین، دهی کرد.جهت-باز مردم روانِ درو  12تعیین-باز ،سنجی-باز را آن توانمیاست که 

 .نیستند پذیرتفسیر معاصر بافت در دیگر زیرا باشند، اثر داشته توانندنمی دیگر تاریخ

 کشورمان جمعیت از بخشی حذف آماده که هستیم نژادپرست و 13هراسبیگانه افراطی راست یک نمودِ دوبارۀ شاهد ما امروزه

 محو ما ددی از باید»اند: داشته اعلام صراحتاما به ،فرستاد سوزیآدم هایکوره بهباید  را افراد این گویندنمی البتهخودشان . است

 .نباید از آن به سادگی گذشت «.شوند

 

 مطابقت «14گدازش» دربارۀ باومن زیگموند تحلیلِ با یابیاختلالِ جهت دربارۀ شما تحلیل رسدمی نظر به: شایلان

 یاآ ؟کنیم پیدا مرجع نقطۀ اندکی انسجام پیدا کنیم و چند یا کنیم دهیجهت را خودمان که است این سوال. دارد

 نامید؟ می «کمونیستی سیاست» را این

 پیوند دارند. هم به دیالکتیکی نظر از چیز دو این. آرهبدیو: 

از  رخیب نیازمندِ تازه یابیِ بازجهت یک شروعِ برایپس  دارید، مشکل ایِ خود نسبت به نقطۀ مرجعوضعیتِ نقطه یافتنِ در اگر

 .نامممی کمونیستی سیاست یک را آن من که است چیزی همان واقع در این. خواهید بود قابلِ اتکاء نقاطِ

ز او برای ا آنچه کنیم، تعریف معاصر داریسرمایه جهانی ضروریاتِ با کشور فیگوری برای تنظیمِ عنوان به را ماکرون امانوئل اگر

 .باشد باره این در متفاوت یابیِ جهت یک واقعیت تواندمی فقطقابل مخالفت است،  ما

 که تاس اییابیجهت تنها کمونیستی یابیِ جهت، است گرفته دستبه را جوامع مدیریت داریسرمایه که عصری در معتقدم من

 «شدهجهانیامرِ » بهداری([ ]=)سرمایه« امرِ مسلط» که هستیم اینقطه در مادرواقع  .را دارد بشریت کل بهشدن قابلیتِ مطرح

. هستیم وبرورهم  جهانی مقیاس در جنگ شدید تهدیداتِ با بلکه اقتصادی نابسامانیِ شدید تهدیداتِ با تنها نه و استشده تبدیل

 .است مقایسه قابل بیستم قرن اوایل با کنونی وضعیتدرنتیجه 

                                                           
8 Identify  شناختنیا 
9 lessons of history 

 تاریخ، شرکتِ بیمه نیست! 10
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14 Liquefaction گرایییا روان 
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 هایِبافت تمامِ  وجودِ باحتی  -ست کنندهبسیار خیره 9191 جنگ واپسین لحظاتِ منتهی به با ی میانِ لحظاتِ کنونیهاشباهت

 تضادِ میانِ ویژه به هستیم، داریسرمایه شاهِد تضادِ عظیمِ ما دهند.میاین دو لحظه ]ها[ در آن ]ها[ روی  که یمتفاوت

 یک تشکیل هم برای ابزاری و است، نشدنساخته از قبل خود ساختن مرحلۀ در هنوز آمریکا. اما اروپا: اروپا و چین

 .استنکرده هنوز پیدا واقعی قدرت

 وانیمتنمی ما .باشند سرمایه عامل نباید کشورها رهبرانِ که بپذیریم باید کنیم، مخالفت بخواهیم اگر که داده نشان تجربه

 .است 15صوری کاملاً اپوزیسیونهم معتبر تلقی کنیم؛ چراکه این  اپوزیسیون وجود پذیرشِ با را حتی «دمکراتیک» هایرژیم

 از یگرید بینشِ است، پرسش مورد آنچه: باشد واقعیت این بر مبتنی و اصولی رادیکال، باید واقعی اپوزیسیون یک

؛ و اگر هرچیزی الا این کنیم بازیابی را «تهاجمی کمونیسمِ» هایروش و هاریشه باید ما .است از اقتصاد و از سیاست جهان،

بالارفتنِ نرخِ تهدیدِ چیزی  و افراطی راست ظهور آورد:دمار از روزگارمان درمی که خواهیم رفت چیزی سمت بهرا انجام دهیم، 

 .جنگ است یعنیظهورِ راستِ افراطی بوده نرخِ بالارفتنِکه همیشه درپیوند با 

 

شود داری، اینطور استنباط میسرمایه-ضد شدیداً اعتراضات از هم و کنونی جهان از هم شما انتقادات در: شایلان

رید. ای ندارفتارِ منعطفانه« زندمیاعتراض ای که بدون ارائۀ هیچ چیِز مثبتی دست به گراییچپ»که گویا شما با 

 ...انتظار داشتیم شما از تری راجویانهآشتی طرزِبرخوردِ باره شایددراین

 داخلیِ فرهنگِ در اما آید،می زبان به «داریسرمایه» واژه :است 16جعلی زیادی حد تا داریسرمایه علیه اعتراض خب اینبدیو: 

 .اعتراضات و مطالبات

 دارد، وجود حکومت نیز است، نسبت به 17ای غیرِمادیبرعلیه وضع موجود، که تا اندازه کلیِ یک نوع اعتراضاتِ سلبی در مقیاسِ

امرِ فاقِد معناست!  سیاست یک در 18محض نفیِای بینشِ کلی، دربارۀ آنچه که بایِد بدیلِ نظِم موردِ انتقاد باشد. اما دریغ از ذره

 ام.تمرین کرده – !امکرده تجربه را آن خودم چون گفتم، به این خاطر بیشتر را این

ش بایستد. بخنتیجه انتقادیِ یک موضعِ در مقابل بتواند نسبت به طرف باشد، تا داشته بدیلی باید همیشه اعتراض

وجود ندارد.  دیگری راه بود: خواهد این ما همیشهبه اعتراض  واکنشِ متقابل صورتی که بدیل نداشته باشیم، در

 یافت. خواهیم سلاح خلع را خود درنتیجه

ایم. ، واقعاً ]به مارکسیسم و به خود[ ضررِ بزرگی را وارد کردهدهیم تقلیل 19بحرانی یِ«نگاِه بالادستی» یک به را مارکسیسم اگر

 در ،کمونیستی جنبش جوهردرپی داشته است.  را و ناکارآمد ضعیف بسیار درمانِ یک همیشه شده، هم تکرار بارها که عمل این

 بطروا واقع در اما ،رسندنظر میکردن بهاگرچه در ظاهر نفی که ستمؤثری پیشنهادهای براستوار  ،خود مارکسیستی واقعیت

نه یک امر مارکسیستی است و نه اصالتِ  20گراییِ محضمنفیدهند. قرار می فرضپیش را مثبت پیشنهادهای و قدرت

 .است کلمه بدِ  معنایِ  به ،«افراطی-چپگرایی» یک این حقیقت، در انقلابی دارد.

 

 21یانب» عوضِ در «داریسرمایه نفیِ سیاستِ» از ناشی را فعلی و گذشته هایتجربه شکست دیگر بار ، شما: شایلان

 شود؟می ترجمه چگونه این. دانیدمی «کمونیستی

                                                           
15 formal 
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 ؟!ایستادهیکی به من بگه کمونیسم الان کجا  .است ضروری ([ یک عملارزیابیسنجش ]=) مجدد، یابیِجهت دربدیو: 

 مانند شود، انجام استراتژیک سطح در باید بحث است. جهانی گستردۀ بحث یک گشودنِرسد می نظر به ضروریآنچه برای من 

 جایی ره در پیداکردنحضور ها وپژوهش ،پروراندنِ فعالانِ سیاسی با همزمان باید اینداشت.  وجود کائوتسکی و لنین میان آنچه

 .موجود است پرولتاریا که انجام شود

 اولین با 23شالوده اینرا از هم تشخیص دهیم.  دوره سهمیانِ  تمایزِ وجه توانیممی آن در که دهممی پیشنهاد را 22ایشاکله من

 دش دمکراتیک-سوسیال احزابِ ایجادِ به منجر اینگسترش یافت.  نوزدهم قرن دوم نیمهدر  کارگر، طبقه خود دربارۀ آزمایشاتِ

 .جنگ و استعمار: کردندمی حمایت داریسرمایه آوریِهم بدترین از که

 فسادِ این هب رادیکال نقد جنگ، دلیلِ به سپس،. گلاویز شدند آلمان دموکراسی سوسیال با انحطاط، این برابر درمارکس و انگلس 

 زبِح به رهبریِ - انقلابی نظمی ایجادِ همچنین ازطریقِ و آغاز لنین بلشویکِ حزبِ از طریقِ دموکراسی-سوسیالمتعلق به 

تم( بیس قرن کمونیستی احزاب مرحلهدوم ) مرحله این .تداوم یافت –کرد می حمایت نظری کمونیسم از که اییافتهمرکزیت

 .کرد دولت افولِ جایگزینِ را دولتی کمونیسم دائمیِ پارادوکسِ زیرا ؛خورد شکست اما بود، 24گیرا عناصر پر از ایاگرچه مرحله

 ... هستیم سوم دوره ابتدای در ما بنابراین،

 

 به رغم این، جمعی وجود دارد. اماهوا یک نوع حواسوای، گویا درموردِ چالشِ آبسیّاره 25منظرِ برزیستیِ  از :شایلان

به ا ابعادِ مذهبی ر گویا کند، شماربط پیدا می محیطیزیست موضوعِ به که آنجا کنونی، تا اکولوژیکیِ گفتمان در

 ؟ان چیست. منظورترسانیدروئیت می

 .تاس نیز شدهمخفی مذهبیِ عدِ ب   یک دارای و ،است غیرسیاسی موضوع ،عرضه نمودند زیست محیط فعالانِ که همانطوربدیو: 

 معنای بهآنها  26شناختیآخرت موعظۀ دلیل دو به که شوممی متذکر اما هستند، مذهبی هااکولوژیست که گویمنمی من

 هک ندنکمی فراموش . دلیلِ اول،کندمی ممنوع را تازه سیاسی فضای گشایش که است اساسی ترسی در مردم متحدکردنِ

 ستسیا تواننمی «عزیزمان سیارۀ» تحتِ نامِ کردنِ همهجمع بادرنتیجه . استشده تشکیل عمده اجتماعیِ تضادهای از سیاست

سرمایه داری درنتیجه آنها . آن کلی ماهیتِ نه و اندمعطوف شده داریسرمایه پیامدهایِ از یکی آنها تنها رویِ ،دوم دلیل. ورزید

 خورد.مشکل از یک جایِ دیگر آب میرا به خاطر آلوده کردن سیاره سرزنش می کنند درحالی که 

 استثمار خاص شکل آن و واقعی ماهیت اما کند، ایجاد زمین کره از حفاظت برای ایوزارتخانه تواندمی ،بخواهد داریسرمایه اگر

 .آوردمی بار بهرا  توجهیقابل صدمات آن است که

. تآن اشیاء تسخیرناپذیر اس مرکزیِ مکانیسم تنها یک معنی دارد: ،پیامدهایشان اساس بر اشیاء، آن هم سویِ به کردنمیل پس

 مندعلاقه سیاره این سرنوشت به همهشود، ناگهان پیش کشیده می 27کلان هایسرمایه خزانۀ پرکردن مسئلۀ اینکه محض به

 شوند!می

 نهات کمونیستی یابیِجهت، است گرفته دستبه را جوامع مدیریت داریسرمایه که عصری در معتقدم منکنم: دوباره تأکید می

 .را دارد بشریت کل بهشدن قابلیتِ مطرح که است اییابیجهت
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 منظورِاتکاء به نقطۀ اولین آیا داشت؟ خواهد پی در را چیزی چه «28نوشده کمونیستیِ سیاست» بنابراین،: شایلان

 دارد؟ وجود اتحادِ همگان

 مطالعۀ رایب ،(انگلستان در کارگر طبقه پژوهشِ دربارۀ )ازکردند  ترسیم حدی تاانگلس  و مارکس که ایمطابق با آن شیوهبدیو: 

 این .دافعیت ایشیوه به نه اما کنیم، آغاز سازیخصوصی علیه شرط و قیدبی مبارزۀ از را توضیح توانیممی نیز فرانسه تکینگیِ

 .باشد برنامه 29شاکلۀ تواندمی

 شرایط در را «خصوصی مالکیت براندازیِ» کرد ومطرح می مارکس به آن تعبیرِ خاصی رجوع کنیم که جدی طور به باید ما

 کارآش را موجود رژیم طبقاتیِ ماهیتِتواند می این هستند؟ سازیخصوصی دنبال به هادولت همۀ چرا. کنیم فعال دوباره کنونی

 .کند

 هک هاییسازیخصوصی شدنِواژگون سازی،خصوصی عدم :وقفه فراخوانی کردطرزی بیبه برعلیهِ این زمینه را اعتراضاتباید 

 همان) مکرون با ما که خصوص بهتوان درک کرد. آره... این خواسته را می .بزرگ عمومی بخش یک بازسازی و صورت گرفته

 .داریم قرار مخالف گیرودارِ در ،(سرمایه نیابتی فیگورِ

 

 بود؟ خواهد کمونیستی «یابیِ مجددِجهت» یک کنندههدایت موضوع این آیا: شایلان

 بر تأثیرگذاری از پس هاسازیخصوصی .داد رخ عمومی سلامت بر علیه مخفیانه حملۀ یک میانۀ در ،گیرهمه بیماریِ اینبدیو: 

 قرار حمله موردهم  را هادانشگاه و مدارس شک بدون سلامت، و شهری ونقلحمل ،SNCF و ریلی ونقلحمل ،EDF ،انرژی

 و 30هالیستوگ یکپارچه اتحاد) مقاومت شدنملی برنامۀ علیهبر  داریسرمایه عمومیِ تهاجمِ این با شدنمواجه .دهدمی

 آورد.وجود میهایِ جامع را بهبه زمینه 31جانبهشکنِ همهپاسخِ دندان یک برقراریِ امکان (،هاکمونیست

 انندهر تا گرفته پزشک از مربوطه، پرسنل رویِ تمامِ بر جنگ این زیرا؛ است رسیده فرا یمقاومت جنگ راه انداختنِ یکبه زمانِ

 در که مسلط داریسرمایه راه: دارد وجود راه دو تنها زیرا. گذاردمی تأثیر ، بر همه و همهمعلم تاگرفته  کنجمع زباله از و مترو،

 بدون ولیا علیه توانمی چگونه دانمنمی واقعاً من و. استشده ضعیف بسیار که کمونیستی راه و استبوده موفق بسیار اخیر دورۀ

 .کرد مبارزه دومی احیای

 

 فرنباخ دیوی: دترجمه به انگلیسی

 (:2222مارس  71پنجشنبه ) فرانسوی-منبع اصلی
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