
 

که از کتاب " ژاک شامبز"نوشته " واقعيت ها و استراتژی"ترجمه و انتشار مجموعه مقاالت 
وی با همين عنوان برگرفته شده، چند هفته ای با تاخير روبرو شده بود را دوباره پی می 

این مجموعه که دو بخش دیگر هم دارد و ترجمه آن پایان یافته، در مجموع خود . گيریم
 که زمينه های تئوریک و اجتماعی بنای سوسياليسم در جهانی که مدل دیدگاه نوینی است

عرصه های جدید . را با فروپاشی اتحاد شوروی پشت سرگذاشته است" سوسياليسم موجود"
سازماندهی جنبش های اجتماعی، زمينه های نوینی که در برابر احزاب چپ و بویژه 

همگی ... ن های زنان، بيکاران، جوانان وکمونيست قرار دارد، نقش و تاثير سازماندهی کانو
بعنوان کارپایه های فعاليت کمونيست های فرانسه و تعميم آن مطابق شرایط ویژه هر کشوری 

مطالعه دقيق این مجموعه را به همه توده ای ها . در این سلسله مقاالت مطرح شده است
  .توصيه می کنيم

  
  !گوش به فرمان
  مرزهای قرمز 

  داریدر نظام سرمايه 
  نوشته ژاك شامبز

 
تر    گذشته مردم و پيشكيدمكراتی وردهاای ساختن دستغنلزوم  ،سوسياليسمی از ابعاد اساس
 البته به معنای پس رفتن و لطمه زدن به ،این غنی ساختن و پيش بردن. بردن آن است

مفهوم آنها در " گذاشتن  پشت سر " بلكه فراتر رفتن و ،وردهای دمكراتيك گذشته نيستآدست
ی آزاد"عبارت از آنست آه ی ما در مورد تحول اجتماعی شه مرآزیاند.  استآلمهی كيالكتید

ها    آنست آه انسانی ن به معنیا". ها باشد ت خود انسانيتواند حاصل فعال  یت تنها ميانسان
 .رنديگ  گردان در دست   خود ی سرنوشت خود را در روند

یا به صرف خواست ما آه بتوان آن را با دستور و فرمان ست ينی خلق، امری گردان  اما خود 
آه همه تواند عملی شود   ی مین روند زمانیاست و ا  ك روندیپروسه و  ك ین یا. ديتحقق بخش

از نه اینكه مانند امروز مردم  گيرند؛خدمت آن قرار  در – و از جمله نهادهای دولتی ـنهادها 
نده ملت و جهان مربوط یت آنها و آیبه موجودآه  مسایلیدر ی و عملی ت واقعيمسئول

حكومتگران  های پنهان ميان احزاب و  پاخت ساخت و در دوران ما . محروم باشندشوند،  یم
است ياست را به سيل جامعه، سین مسایتر  ی درباره اصلو تبليغ هماهنگ یك فكر و یك روش

 مردم را به خواهند  ین روش میبا ا.  آرده استاست دور يل آرده و مردم را از سیتبدی باز
ی گ  ممكن زندی اين دنی در بهترآه خيال آنند بطوری ،ندنآ ل ی تبدگوش به فرمان  ی موجودات

 .آنند  یم
ی بنا به ادعا.  گذارند می" پلوراليسم"داری نام این را   رهبران آشورهای سرمایه 

 است روشنی ا دهیپد " سميپلورال "این ی شرفته صنعتيپ حاآم، در جوامع  یغاتيتبلسازمان های 
 م؟يآن  یمی گ  زند"  ارتباطاتعصر"ن است آه ما در ی جز ا مگرتر از آفتاب و 

   است و سمتيگذرد بن بست س    یمداری   در جهان سرمایه در واقع آنچهاما  
مردم محدود آردن . استی سم واقعيپلورال ك یتنها محدود آردن  است آه هدف آنیی ها یريگ
كسو انباشت و ی از .یاجتماعی گ  چه درمجموعه زند به اطالعات و ی چه درعرصه دسترس 

ن و یترمهم سكوت در باره دیگری ت و از سوياهم  یب  ویی جزیل آوه اطالعات در مسا



 

آنار سانسور منظم  ان، دریپا   یب  یثانو و ی فرعی ها  و جدلبحث .دادهاین رویتری اساس
 .ن آننده امروز و فردايي و تعبنيادین یلمسای ها بر رو  شهیاند یگونه برخورد واقع  هر

ر مبارزات حاد و يك دوران ما از مسيدمكراتازهای يبرآورده آردن ن در این شرایط، 
را سم يپلورال بتوان  آند تا  عبور میك يها و حقوق دمكرات  گسترش آزادی  مبرم برای دفاع و 

ها، آه هر روز محدودتر  گاه  دیاحزاب و دسم يپلورال  .آردل یگی مردم تبد  ت زنديك واقعیبه 
ها آه هر روز در برابر آن   شهیت براساس برخورد انديو خالقپژوهش سم يپلورال . گردد    یم

ان دادن یپا  و اداره جامعه آه مستلزم مسئوليتبه ی ابيسم در دستيپلورال . شود  یگذاشته م  مانع 
از ی عيآه براساس آن، محروم بودن بخش وسیی ها  یشداوريپ ست، حاآم ای ها  یشداوريپ به 

ی  امری،اجتماعی  واقعمسئوليتگونه   ها از هر  ستيگر و آمون   طبقه آاربویژهمردم و 
 .شود ی موانمود "یعيطب"

سم آمتر از هر يپلورال  ،م و یکستيقرن بآغاز  امروز و دربرخالف انبوه تبليغات،  
 و جنگيدآن ی د برایست آه هر روز بایا ن خود عرصهیا. ته است یافی دست امردیگرزمان 

 .ل آرديآن را تحم
 

 نیسان انيمناسبات نو
در برابر نبرد را  گرایی   و انسان"سمياومان" خاصی داشته آههمواره هنر ی ژواز بور 
معرفی " غيرانسانی"در این هنرنمایی یا آوشيده مبارزه انقالبی را امری . قرار دهدی طبقات

 . انتقال دهد" اخالقيات"آند و یا اینكه حل مسایل حاد اجتماعی و سياسی را به عرصه 
، دنبال آرده اند" سمياومان"در باره ها   مارآسيستش يپ  چهار دههآه از هایی   بحث 

 هيچی ستيسم مارآسيدهد اومان  یله را آشكار ساخته و نشان مأن مسیق ايدقی ت بررسياهم
خواهد   یمی ژواز آه بوری سمي اومانبورژوایی ندارد،ی دی تجر"سمياومان"با ی وجه اشتراآ

ن ی ا.آنده يرا توجی عدالت  یب   واستثمارپوشانده و  را ی واقعی ق آن مناسبات اجتماعیاز طر
 !ه فراتر نخواهد رفتیريغ صدقه و خين حالت خود از تبلیسم در بهترياومان

 آه مبتنی استن یاديه بنشین اندی ابرم يآن  یه مآن مبارزی آه ما برای سمياليسوس 
چه در  چه در آار و  گی آه انسان،   زندوه يش. نی استیگی نو  وه زنديازمند شيدوران ما ن
ش از سلطه و اجبار آزاد باشد و مناسبات تازه انسانی براساس همكاری و یفراغت خو
ای   آه بتواند شكل تازهم، تمدنیيستهن یتمدن نوك یی یپا برخواهان ما . جاد شودیاهمبستگی 
ن به یهای نو   همبستگین و یهای نو  م آار را سازمان دهد و با برقراری آزادیياز تقس
 لگامی  برادرنگد بدون ین هدف بایدن به ايرسی  برا.اری رساندیت انسان يشخصی یشكوفا

 .از آرداز آن مبارزه را آغی  و رقابت و سلطه ناشاستثمارزدن و عقب نشاندن 
های  ضد ارزش برن است آه ینویی ها سم مورد نظر ما در بر دارنده ارزشياليسوس 

جاد شده یت ایخ بشریآه در طول تارپيشروی را ی ها تمام ارزش بلكه ،مترقی گذشته نيست
ی ژه برقرار پرو ن در واقع برنامه و یا. سازد یتر م  یها را غن  و آندهد  میی در خود جا

 .ن استینوی ا جامعه
ن یا در. ميآن  ینمی مردم تلقی ها  یگاه  ار آيم و صاحب اختينحال، ما خود را قیبا ا 
  .میاعتقاد داری سم واقعيپلورال ی ها ما به ضرورت برقرار   عرصهدیگرچون  ز يعرصه ن

نش آزادانه مردم بداند یگز   آه بخواهد خود را برتر از یا نهادی حزب ،جامعهی گونه ادعا  هر
ما . ستندي ندیگرانی برای دن خوشبختیآفری ها مدع  ستيآمون. است بيگانه ما ی ها شهیاند با
 ند آنگونه آهابتوآن هرآس  م آه دريرسانی اری یط اجتماعیجاد آنچنان شرای به اخواهيم  می

ك حزب یل است آه به عنوان ين دليبه هم. خود بسازدی  برایبهتری گ  خواهد زند  یخود م
آنيم   آنيم، مبارزه می  مبارزه میی ه داریسرمای ت ضدبشريان دادن به ماهیپا ی برای اسيس

ها آه   و دادن حق به زورمندترین جنگل، با قانون داردمراه هستم ين سیآه ایی ت زدايبا انسان
 .به هنجار و معيار آن تبدیل شده است



 

 پذیرفته ایم تنها از آنی ناشی ها  با همه ضرورترا ی ستيپلورال ی ك مشیاینكه ما اما  
ها   برنامه. عرصه سياست تنها در اختيار ما و ناشی از مشی ما نيست .له استئمسیك طرف 

این  چگونه توان نادیده گرفت و فراموش آرد آه  و مشی محافل حاآمه را به هيچ وجه نمی
ی و فردی تماعاجی گ  زندی ها  عرصهی خود را بر تمامی رات منفيث ها تا  استي و سها برنامه
نكه یبرای ادرست از اینروست آه . گذاشته استی آن باقی ها ن جنبهیتری خصوص دری و حت
 مبارزه بخشی، ، درهمواره ش را بوجود آوردیفردی خوی یط الزم شكوفایآس بتواند شرا هر

  .  و خواهد بوداست جمعی الزم بوده
این انقالب  .ميآن  ی منگاه ك و اطالعاتییژ  ناشی از انقالب تكنولولیگاه به مسا  دین ديما با هم

ی اآنون برخ. شود یجهان مربوط م ت در سرتاسريآه به همه انسانیلی را بوجود آورده مسا
 یلمسای برخ. اند  افتهی ینیو صلح ابعاد نونيافتگی  توسعه ی،ر عدالت، دمكراسي نظها خواست
ت، تسلط یش توان بشریو افزای فنو ی علمی ها شرفتيپ ثر  ا ز وجود دارند آه بريندیگر 
و  انفجار ارتباطات، حفاظت از منابع: نهاستیاز جمله ا. است شده ریگز  آنها نا ت بريانسان

  . رهيو غی ا هستهی ها  سالحی،عيتوازن طب
توان به تكرار مكرر   یها نم آنی دارند و در بررسی ادیزپيچيدگی   حدت و یلن مسایا

  . هستند اآتفا آردی ت جهانياهمی ه دارانكیگفتن ا  ا صرف یموضوع 
ی یازهايرا از نی زدارندن یاديحاد و بن   ار ي بسجنبهن است آه آدر همگی  لین مسایاژگی یو

ها صرفنظر از تنوع   رند و به همه خلقيگ    شوند آه خصلت جهانی به خود می  ناشی می
آن است آه در ن حال ي درعلین مسای بودن انیاديبن. شوند  سازمان اجتماعی آنها مربوط می

ن بوجود ینوی یاها، با شكل و محتو انسانی و گفتگوی یهمگراای را برای  سابقه یامكانات ب
چه در سطح   - ن اقشار جامعهیع تريان وسيشتر ميبی ها  یكینزدی ط را برای شرا،آورند  می
 مثبتی ها  یهمكاری ريگ   به شكل سازند،  می فراهم -ین الملليسطح ب چه در آشور و  هر

بوجود ی جاد جوامع طبقاتیپس از ا آه یی ازهايق با نین طری از ایلن مسایا. ندیمساعدت نما
 .خورند  یگره م  است   آمده

و ی ملی ها تي واقعی ناشی از آن درها  ضرورتمسایل عام انسانی و ن یاما ا 
چه انداه مناسبات  تا وان دید ت  و در همه جا می. ویژه هر آشور حك شده اند فرهنگی خود

ن یبكار افتاده در برابر درك احفظ این مناسبات ی آه برااستراتژی  و سلطه و استثمار
 .است جاد آردهیمانع ا ،ین الملليچه ب و ی چه در سطح مل  ،ها  ضرورت
 خلع سالح مستلزم مسيردر ی شرويپ ت است، اما يله بقاء انسانئله صلح، مسئمس 
دیگر گلوی مردم آنجا را حال توسعه  دری مشكالت آشورها. ت استي از امننینوی مفهوم
است آه به اختناق یی ازمند عقب راندن منافع و سازوآارهاي ناین مشكالت اما حل فشارد  می
 دروابستگی ن یت است، اما ايك واقعیمتقابل وابستگی . است  دهين آشورها انجامیدر ا

 .است  گرفته  ر قرایی ده سلطه جویپد چوب  چار 
ط هر آشور یهای ملی و شرا  تيمت از واقعیاتفاقا با عز تضادهای جهان معاصر، 

همراه با تالش   مبارزهدر ها،   تين واقعی اريي در مبارزه برای تغ.شوند  است آه آشكار می
 ط مشخص دریر شراييتغی مبارزه برا  در جهانی،الزمی ها   همبستگیو ی جاد همكاریای برا
 .ابندي بمثبتی حل  توانند راه  یمی جهانی است آه تضادها خل هر آشوردا

تی آه با خود و يانساناز به ين،  آه در باال بدان اشاره شدق جهان معاصريعمنيازهای  
 ازهاينن یاو حل پاسخ  . است ل شدهیت تبدیچالش واقعی برای بشر ك یعت آشتی آند، به يبا طب

نده یگذشته و آ  روهای يان نيصه و اشكال نبردی آه امروز معر. هاست مستلزم مداخله خلق
ی یها  ازها و خواستينكه نی اما ا.ابدی  ها انعكاس می  ضرورتازها و ينن یا ان دارد، دریجر

مبارزه . ستي مبارزه طبقات نانیپابه معنی شوند   مربوط میت يبه همه انسانوجود دارند آه 
آهنه ی  روهيچبه ی مبارزه طبقات. ها  ستيمارآس" راعاخت" و نه ك توهم استیطبقاتی نه 



 

  ن مبارزهیآم بها دادن به ا. رديگ    ین به خود مینوی  و هر روز محتوا و اشكالنيستی شیاند
  . ز استيچ  است آه توهم زا و خطرناك تر از هر

  فرهنگی ممكن میو ی ملی ها تيو واقعی  آنونشرایط در متن درك نيازهای جهان معاصر
ن يو بی  موجود ملتضادهای واقعيتجهان معاصر را در خارج از ی ها  ضرورت .شود
از مارآس تا  -است آه ی شه همه آسانیپس رفت نسبت به اند ی گرفتن، نوع  نظر  دری الملل
و . اند ت احتراز آردهيك ارزن واقعیژه با  ك سبد وای همواره از مخلوط آردن -دیگری اريبس

  )1( ...است  فرش شدهحسن نيتچه اندازه مانند راه جهنم با  خ تا یر تاريمسم آه يدان  یخوب م
  

 سميسم و آمونياليسوس
جوامع ی ها  تیو همراه با آن، محدودی ه داریسرمای ها تیآه محدودی ا جامعه 
عت يگونه خشونت نسبت به انسان و طب  آه به هر ی ا گذارد، جامعه    یپشت سر م را ی طبقات

 . است"یستيجامعه آمون"ی چشم انداز ن يچن دهد،   یخاتمه م
ی به جا": نوشتند" ستيفست حزب آمونيمان" در 1848 در سال انگلسمارآس و  

د آه در آن یآ  یبوجود مای  جامعهآن، ی طبقاتی سابق، با طبقات و تضادهای یژوا جامعه بور
ی ا ندهین آيچن ما از نظر آنها ا."  خواهد بودهمگانتكامل آزادانه هر فرد، شرط تكامل آزادانه 

از "ا  یپرولتار آن ی آه طی افت، دورانیگذار تحقق خواهد   ی خیك دوران تاریپس  تنها از 
ی ديل شده و بعنوان طبقه حاآم، با خشونت مناسبات تولیق انقالب به طبقه حاآمه تبدیطر

 ".سابق را لغو خواهد آرد
پيچيده دشوارتر و آه مارآس داشت، راه ی رينظ  یب ی نينده بیو آی وجود موشكاف با 

ز براساس ينی چنانكه خود و گرفت،    از آن بود آه بتوان در قرن نوزدهم آامال در نظر تر
 .بعمل آورد را بعدهای حاتيتصحی خیتجربه تار

را " گردان  خود " و گریدازهای دوران ما، امكان جستجوی راهی يط و نیاما شرا 
سم يهای آمون ه داری و تحوالت آن، نطفهیهای جامعه سرما  رییپذ تی ناآش. است بوجود آورده
ر جامعه یپذ سم از هم اآنون از درون تضادهای آشتی نايآورد و عناصر آمون را بوجود می

ی آرمان، هدف و فلسفه وجود" سميآمون"ن مفهوم یا  در.شود  ه داری ظاهر مییسرما
 یستيو آمونی ه داریان جامعه سرمايگذار م   خصلتی دارا" سمياليسوس. "هاست  ستيآمون

ی كسو در خود تضادهایاز " سميآمون"و به همراه آن " سمياليسوس"ن، ضرورت یبنابرا. است 
پشت سرگذاشتن ن ی ادیگری شه دارد، از سوی آن رگذاشتنپشت سر و ی ه داریجامعه سرما

  .یستيچشم انداز آمون است بسوی ی ه داریسرما
 آه بر جنبش خلق استی روندی تحول انقالب تاآيد دارد آه گردان  د سم خوياليسوس 

سم ياليسوس. دهد  سوسياليستی را بهتر نشان میجامعه " گذار  "خصلت این تاآيد، . استی متك
ها در آن خود را   گذارد و انسان    یپشت سر م را ی دار  هیسرمای ها  آه محدودهفرآیندی از 

بعبارت دیگر در چارچوب استراتژی سوسياليسم . است ریپذ انیی بخشند، جدا  یتحول م
خودگردان، انقالب خود یك روند است؛ روندی آه تضادهای جامعه سرمایه داری هر آشور 

انداز  آوشد به این تضادها پاسخی در چشم  دهد و در هر لحظه می  را مبنا قرار می
گرد را   ن روند خطر عقب یا ف درسكون و توق. سوسياليستی ارائه دهد و آن را تحميل آند

  . بدنبال خواهد داشت
چنانكه هست در نظر   آن را مگرر داد ييتوان تغ  یما و جهان وضع حاآم را نم آشور در

برابر  ل مشخصی آه امروز درید بتوان به مساین را برپا آرد بایبرای آنكه تمدنی نو. گرفت  
آنند   های مختلف درك می ل را به شكلین مسایااما طبقات مختلف . مردم قرار دارد پاسخ داد

 .دهند  ن ارائه میآهای متفاوتی را برای   ن پاسخیو بنابرا
ده یو نادی خیتاری نيك بیگونه نزد  ازهر از یكسو،  ،ميآوش  یط ما مین شرایا در 

  یب  و گونه  امبريپ گونه برخورد    هرمبارزه اجتناب آنيم و از سوی دیگر باچشم اندازه  گرفتن   



 

ن ین و حادتریم روزمره تريآوش  یما م. مي آنمقابلهآن ی ها  ینسبت به حال و دشواری تفاوت
 یآن به سر م آه اآنون دری دوران. ميوند بزنيپ نده یچشم انداز آ ن یرومندتري را با نیلمسا

ل خود يه و تحلیزد بتوانند تجیها، با  ستيآمون. است دشوار را در برابر ما نهادهی فیم، وظایبر 
 بنحو آنند وق يخود را تدقتژی ق نموده، استرايه تعمیسرمای ها ها و برنامه از طرحرا 

ی گرد آورد آه قادر باشد تناسب آنون  یی رويچنان ن بتوان آن  آن را تداوم بخشند تای ا خالقانه
 توان از  یمنده را نی آ،طین شرایا در. گون سازد  گر  ست، ديروها را آه به سود ما نين

ت را يو بدون ارتباط با واقعی دیتجری م طرحي آنكه بخواهمگرحال جدا ساخت، ی تضادها
 .یيمنمای واقعی ن روندهايجانش

پيگير، فعاليتی  ت ي فعال در مردم نفوذ نخواهند آرد مگر بای تازهها و رفتارها شهیاند 
ها  خود از این واقعيت آه مردمای  خالل تجربه از ی،طبقاتی ها تيواقعبا در نظر گرفتن  آه
ها و رفتارهای تازه   و این فعاليت خود مردم است آه به این اندیشه .آنند به پيش رود  می

آوشيم با تدوین   ها می ما آمونيست. مضمون دقيق و محتوای عام مشخص خود را خواهد داد
 . و اجرای یك استراتژی بدیع و خالق به این روند یاری رسانيم

  
 ویسپی ن
 
این مفهوم از .  و سرنوشت آن در اتحاد شوروی است"منافع همه بشری"اشاره نویسنده به مفهوم   -1
های عام انسانی را به نفی مبارزه  آرد ولی در نهایت وجود نيازها و ضرورت  های درستی شروع می پایه

نيروهایی را " منافع همه بشری"هوم مف. ها آشاند  ها و سيستم  طبقات و انكار تمایز و واقعيت نبرد ميان نظام
های  ، نيازها و ضرورتیلبه نظر نویسنده مسا. گرفت آه دربرابر این منافع صف آرایی آرده اند نادیده می

ای برای  های تازه این نيازها امكان و پایه. شود عام انسانی وجود دارند آه حل آنها به تمام بشریت مربوط می
اما پاسخ به نيازهای عام انسانی ناشی از انقالب تكنولوژیك و . آورد  میها بوجود همبستگی ميان خلق

استراتژی تنها از طریق مبارزه با اطالعاتی از مسير نفی مبارزه طبقات عبور نمی آند، برعكس حل آن 
 )مترجم(.داری، در سطح ملی و بين المللی ميسر خواهد بود   و سرمایهامپریالسم

  
 


