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(، این ۲)بند « ی چیزهاستی فکورانهمطالعه»گر همراه با هگل بگوییم که فلسفه ا

این سخن مسلمًا بیش از حد ساده  1رسد.بسا تجریدی و ساده به نظر میسخن چه

طبیعت به هر شخص قوایی ذاتی برای اندیشیدن »هنگام ابراز شود نماید، چنانچه هممی

ود عنوان شکل مناسب فرآیند خبخشیده است. اما اندیشه تنها چیزی است که فلسفه به

ی نامهدانشی دهیم این مقدمه( اما هنگامی که تشخیص می۵)بند « مدعی آن است...

انقلابی »است که پس از انقلاب فرانسه نگاشته شده است، انقلابی که  علوم فلسفی

ست ی نخستین نیکه هیچ انقلابی هرگز پردهاین –و بالفعل را عمومیت بخشید « مداوم

 روعشهگل کنید و این صرفاً یک « نفی دوم»توانیم شروع به درک مفهوم گاه میآن –

م عل پس از، حتی پدیدارشناسی ذهن پس ازاست و بس. علاوه بر این، هگل حتی 

 ۲۵۲۲کل آثارش بپردازد که شامل  بندیجمعکه کوشید به آن پس از، حتی منطق

گاه را چندان آسان نیافت. آن« دومنفی »سال تاریخ فلسفه است، بیان گویا و واضح 

کند، یک انتزاع نیست. حتی فهمیم که چرا وقتی هگل از فلسفه صحبت میتازه می

گیرد کند، در همان مقدمه نتیجه میهنگامی که آن را به اندیشه و نه فعالیت محدود می

 که:

. اما ستی ادراک تحلیلی اموردعلاقه ویژه ابزارجدایی بین ایده و واقعیت به» 

ه کطلبانه، پندارهای خودش، با اینعجیب است که برخلاف این گرایش تجزیه

شوند؛ این نیمه حقیقی هستند، در چنین ادراکی، حقیقی و واقعی ظاهر می

ه کند بی سیاست تجویز میویژه در عرصهی الزامی که به'باید'ی باره]فاهمه[ در

آموزه بوده که چگونه باید باشد اما نبوده بالد. گویی جهان در انتظار این خود می

 (۶)بند « است!

 

                                                      

ـ سیاسی، در زمان نگارش، آذر این نامهی فارسی . ترجمه1 ها ، با شتاب و برخی نارسایی1۵۵۱ی فلسفی 

نوان ، زیر عهای فلسفی ـ سیاسی رایا دونایفسکایانامهی انجام شد. این نوشته، سپس در مجموعه

 م. انتشار یافت ـ« انجمن آزادی»توسط  1۵۶۲، در بهمن «انقلاب و ضدانقلاب در ایران»
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ا حق ی قدر عقیم نیست که صرفاًآن ایده»کند که کید میأو همان بند در ادامه ت

 «طور بالفعل زیست کند.که بهالزامی برای زیستن داشته باشد بدون آن

ید، فرا رس ی عینی نوین که پرولتاریایی بودیک مرحله 1۱۸۸-1۱۸۱هنگامی که در 

پرولتری نبود، مارکس، این فیلسوف و انقلاب فرانسه صرفاً نیمه 1و همانند خشمگینانِ

ی آزادی هگل در یک انقلاب تمام به ایدهکردن عملگر انقلابی جوان و نوین، با کنش

و کمال، به آن تحقق بخشید. او به دوستان هگلی جوانش که درحال ماتریالیست شدن 

ست آلیکه هگل هم یک بورژوا و هم ایدهتوانید به صرف این: شما نمیبودند گفته بود

باور انانسبود و انقلاب را به انقلاب در تفکر محدود کرده بود، با پشت کردن به او یک 

. این ای نیستحقیقی شوید. حقیقت این است که دیالکتیک هگل، هر نوع ایده نوین

حقق پیدا ت مادیاید ابتدا با یک روش بالفعل ی آزادی است. بنابراین بدیالکتیک ایده

سانی چه ککند. ما باید مشخص باشیم و با صدای بلند فریاد بزنیم: نیروهای انقلاب 

توانیم به آزادی دست یابیم. مارکس گفت، می چگونهانقلاب چیست. و خرد  .هستند

آفریده  جایی که همه چیز در محل تولیدند،گویم پرولتاریا، چرا که آنها من می

داری را به لرزه در آورد، ما گویم در اعلام چالشی که کل جهان سرمایهشود. من میمی

پس یعنی  -به برافراشتن یک پرچم کاملاً نوین فلسفه و نیز انقلاب نیازمندیم. و اکنون 

به ما خیانت کرد، و فقط تکیه بر نیروی  1۱۸۱-۹که بورژوازی در این انقلاب آن از

یت ی جمعخطابیهباشد )« انقلابِ مداوم»ی انقلاب باید ی شد ــ فلسفهخودمان ضرور

 (.1۱۵۲، کمونیستی

نیست.  1۸۱۹-۹۵او ادامه داد که این انقلاب در تداوم دیگر آن وجه عام سال های 

ی نوینی است که من در مبنای نیروهای نوین انقلاب و فلسفهاین انقلابِ مداوم بر

شی کردن تمامیت جهان کهنه و آفرینکنام که به ریشهبرافراشته مانیفست کمونیست

دهد که نه فقط با چه چیزی مخالفیم بلکه چه پردازد، و نشان مینوین می کاملاً

ه ی تولید بلکه شکل خانواده را نیز بکه ما نه فقط شیوهخواهیم. به یک کلام، با اینمی
                                                      

1 .Enrages «شمار ترین بخش انقلاب فرانسه بهجامگان، انقلابیونی که رادیکالیا بی« خشمگینان

 آمدند. ـ م.می
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باید هرچه بیشتر ایم، هنوز مین را کاویدهی بنیادین مرد/زایم، و رابطهچالش کشیده

دیالکتیک منفیت به عنوان اصل متحرک و »به دیالکتیک انقلاب وارد شویم یعنی به 

 (.1۱۸۸، نقد دیالکتیک هگلی هگلی )فلسفه« یآفریننده

ه اعلام های دیگر تعیین تکلیف کنیم؛ بلکانترناسیونالیسم این نیست که برای ملت

اند با کسانی است که برای اسلحه گشودن به روی شما فرستاده شدههمبستگی و اخوت 

بر  1۱۱1ی در مقدمه های خود را به سوی افسران خود برگردانند. نهایتاً تا آنها سلاح

آخرین اثر مارکس است، آن انقلاب مداوم  که تقریباً  مانیفست کمونیستچاپ روسی 

المللی و هم ملی. بین یم در عرصهشود، یعنی هتر تبیین میدر سطحی باز هم عالی

ی بین کشورهایی که از لحاظ فناوری ی رابطهمثابهجاست که انقلاب مداوم بهدر آن

مانده بی عقشود. بدین معنا که روسیهاند با کشورهای پیشرفتهْ انضمامی میماندهعقب

بستر  ( انقلاب در1 به شرطی کهانقلاب کند، « اروپای غربی»تواند پیش از می

های دهقانی، ( نیروهای جدید، در این مورد کمون۲های اروپا به ثمر برسد، و انقلاب

ت همان قدرایده ی انترناسیونالیسم و دیالکتیک رهایی خارج نشوند. هرگز از زمینه

 ردفانضمامی است، یک کل است، چند بعدی است و تحت هیچ شرایطی  چرا کهاست 

کند. درعوض بیایید هرگز این وادار نمی« کمیته»یا  ولتدروی از به دنباله را صرفاً

و جامعه هرگز نباید  1«فرد، همان هستی اجتماعی است»اصل را فراموش نکنیم که: 

 بار دیگر در تقابل با فرد قرار گیرد.

 

۲ 
ها به مجلد را برای بیان افکار خود و شرکت در انقلاب ۸۵مارکس چیزی حدود 

خود میراثی باقی گذاشت که برخلاف هرنوع ماترکی است.  ی تحریر آورد و ازرشته

را  که آن های بعدی تبدیل شدی نوین او به مبنای تمام انقلابدرعوض سپهر اندیشه

مردان، زنان و کودکان  -تر تر و انضمامیتر و غنیچه عظیمپیوسته با نیروهایی هر

تا سرانجام به انقلاب کاملی و کردند از نو پُر می -ها ها، نژادها و ملیتی رنگهمه

                                                      

 ـ م. 1۴۱۱های اقتصادی ـ فلسفی نوشتهدست، «مالکیت خصوصی و کمونیسم»مارکس، . 1 
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کن کردن کامل دست یابیم. برای کمک به آفرینش چنین انقلاب کاملی، مسلمًا ریشه

ــ لنین، لوکزامبورگ، « به وجود آوردند»را  1۹۲۵کس بیشتر از آنهایی که انقلاب هیچ

 تروتسکی ــ آماده، جدی و باتجربه نبودند. اما، اما، اما...

ی تؤامان جنگ امپریالیستی و خیانت رسد و شوکهمی جنگ جهانی اول فرا

به خود  ــ لنین ــ تنها یک نفرانگیز است که یک نفر، و سوسیالیستی، چنان حیرت

گوید: اگر من تا این حد گمراه بودم که آن کائوتسکی خائن را آموزگار خود می

پس درحالی که  وجود دارد. منی خود ی اندیشهپنداشتم، اشکالی اساسی در شیوهمی

باد جنگ امپریالیستی ــ جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی  نابود»زنم: فریاد می

تحلیل »که ابتدا در دیالکتیک هگل کندوکاو کنم، هرگز به ، دیگر بدون آن«تبدیل کنیم

ر ، دمارکسیسم مارکسکه مارکس، از شرایط سیاسی قانع نخواهم بود. این« درست

تیک گردد تا دیالکو پس از گسست با آن، مارکس به آن باز می -ت هگل ریشه بسته اس

 تواند تصادفی باشد. ووجه نمیهیچبه -هگلی را به دیالکتیک مارکسی انکشاف دهد 

و  هگل علم منطقی رو، لنین، این انقلابی بزرگ، روزها در کتابخانه به مطالعهایناز

 ها را صرف تدارک انقلاب کرد.شب

 ی لنینگ و تروتسکی چه کاری انجام دادند؟ مسلمًا آنها نیز به اندازهلوکزامبور

انقلابی بودند. مسلماً آنها ضد جنگ امپریالیستی بودند. مسلماً آنها در کار تدارک انقلاب 

جا که لوکزامبورگ بودند. اما بدون آن محور فلسفی، حاصل کارشان چه بود؟ و از آن

ر صحنه باقی نگذاشته است، اکنون بر تروتسکیسم برخلاف تروتسکْی حزبی از خود د

 تمرکز خواهم کرد.

ل شعار را در مقاب« بسیج پرولتاریا برای صلح»و « صلح بدون الحاق»تروتسکی شعار 

 «تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی»لنین، که تروتسکی مخالفش بود یعنی 

 ی لنین بود که شکست کشورهقرار داد. از همه بدتر، مخالفت تروتسکی با این بیانی

 تر است.خودی، بلایی کم

فقط برای ام به تروتسکی، کسی که نهکنم که به خاطر علاقه]اقرار می

ت بسیار ایستاد اهمیتجدیدسازماندهی من بلکه برای نسلی که باید دربرابر استالین می

های های معینی از او را بین سالتوانستم خودم را راضی کنم که عبارتداشت، نمی
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بازگو کنم. این مخالفت با خواست شکست کشور خودی، یکی از  1۹1۸ـ1۹1۸

 هاست.[آن

د ابتدا های روسی در تلاش بودن، زمانی که انترناسیونالیستگوش کنید به تروتسکی

بر مبنای شعار او که لنین با آن مخالف بود و سپس بر مبنای شعار لنین که تروتسکی 

 با آن مخالف بود، به وحدت برسند.

د دارد، کیأتوانم با نظر شما، که این قطعنامه بر آن تتحت هیچ شرایطی نمی

ی است. این نظر معرف تبانی با «تربلای کم»سیه موافقت کنم که شکست رو

پرستی اجتماعی است که برای آن هیچ دلیل و حقانیتی روش سیاسی وطن

ی انقلابی علیه جنگ و شرایطی که به این جنگ وجود ندارد و به جای مبارزه

را )که در شرایط کنونی « تربلای کم»گیری در راستای شود، جهتمنجر می

 نه است( جایگزین می کند.شدیداً خودسرا

 

، اثر گانکین و فیشر ها و جنگ جهانی اولبلشویک]من این عبارت را از کتاب 

کنم. این کتاب را برای اولین بار به ( نقل می1۸۲، ص 1۹۸۲)چاپ دانشگاه استانفورد، 

جنگ و انقلاب: سقوط انترناسیونال زبان روسی در کتاب خود تروتسکی خواندم ــ 
ی مورد . اما باید دوره1۹۲۵چاپ مسکو،  ک برای انترناسیونال سوم،دوم و تدار

ی مذکور تروتسکی، پاریس، ، را به خاطر داشته باشیم، تاریخ مقاله1۹1۸-1۸بررسی، 

هایی است که است. این مقاله جزیی از مطلب آن بخش از مارکسیست1۹1۸اکتبر  1۸

المللی تجدید سازماندهی کنند، بینکردند خود را در عرصه خیانت نکردند و تلاش می

لنین،  «تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلیِ»ی انقلابی برای نه بر مبنای مبارزه

کی چنان راستی تروتسکه تروتسکی نگاشته بود. به« مبارزه برای صلح»بلکه بر اساس 

رد ککرد که حتی با نام بردن از لیبکنشت به طور مشخص مخالفت میکلی صحبت می

های تاکتیکی که صرفاً با شرایط آلمان این نوع شخصیت دادن به ارزیابی»گفت: و می

مطابقت دارد، در چنین سندی نادرست است. بنا به اصرار کل کمیسیون، حذف 

از همین روست که چنین جامعیت کاذبی، روشی برای طفره رفتن از تحقق « گردید.



 

 
 

 ی علی رهارایا دانایفسکایا / ترجمه ۹

خود بر انترناسیونالیسم  1۹1۹ی در مقدمه انضمامی آزادی است. با این وصف، تروتسکی

 «[انقلاب مارس تمام اختلافات را از بین برد.»کید ورزید و تکرار کرد که: أت

که شما انقلابی به خاطر این های نظری صرفا  اما این حقیقت ندارد. اختلاف

که گرمای نبرد از بین برعکس. به محض این کاملاً  شوند.نمی« حل»واقعی هستید 

 آیند.رود، انحرافات از مارکسیسم تازه مثل طاعون به سراغ شما میب

، دآیدرست هنگامی که شرایط عینی جدیدی پدید میحقیقت این است که 

کنند. آنگاه بر مبنای نقاط اوج ترین وجه از نو ظهور میهای نظری به وحشتناکاختلاف

دی کندوکاو کنید. در دست آمده، باید در اعماق فلسفی جدینظری و نیز عملی به

، اگر «درست»های اصطلاح تحلیلعوض، اگر بدون یک محور فلسفی باقی بمانید، آن به

 انجامد. این مصداقِروی میانقلاب تمام و کمال، اما قطعاً به دنبالهضدنه به یک 

کند، صرفًا بدین مصداق پیدا نمی 1۹1۸است. اما این وضعیت در  1۹۲۵تروتسکی 

روی کرد. اما در دوران ما به نحو خطرناکی ر آن زمان از لنین دنبالهخاطر که او د

 استالینسیم انجام ضداعتراضات و مبارزات عظیمی که بر حقیقت یافت، چرا که تمام

 روی از استالین منجر شد.به دنباله پذیرفت، به محض ظهور جنگ دوم جهانی، صرفاً 

 

۳ 
ب چیست؟ فلسفه چیست؟ بلکه پرسیدم: انقلابایست فقط مینمی شاید من

کردم: ضدامپریالیسم چیست؟ آیا گروگان گرفتن پرسنل همچنین باید سؤال می

امپراتوری آمریکا را به  موران سیا نامیدن آنها،أپایین سفارت آمریکا در تهران و مرده

خمینی و نه آن دانشجویان، با این الله[ ]آیتآورد؟ حقیقت این است که نه میلرزه در

ر توانستند به محبوبیت کارتاصطلاح ضدامپریالیستی خود، بیش از این نمیعمل به

ای علیه آمریکا را بیش از این مبهم کنند. چنین عملی، چه ی تودهکمک کنند و مبارزه

بخوانید و چه هزار بار تکرار کنید که این ضدامپریالیسم است، « پیروان امام»خود را 

تواند عملی انقلابی محسوب شود، زنی هم نمی. سینهمعرف یک عمل انقلابی نیست

تر بخوانی که پیشبی آمریکا را فراحتی اگر به هنگام خودزنی هزاران بار جوانان انقلا

فعالانه در جنبش ضدشاه شرکت کرده بودند. این نوع ضدامپریالیسم کاذب، مانند 
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روی . برعکس، یک پسگشایدای به روی انقلاب نمیی تازهگیری، هیچ مرحلهگروگان

خمینی رنگ الله[ ]آیتانداز نخستین انقلاب است. این عمل ممکن است به از چشم

شود، اما هیچ کاری بزند و قطعاً موجب انحراف تضادهای وخیم در ایران می« سرخ»

های یابی او انجام نخواهد داد. مشکلات تودهپس از قدرت های فزایندهبرای حل بحران

افته است. بیکاری و نیز تورم افزایش یافته است. همانطور که شنگ مردم شدت ی

ی انقلاب فرهنگی چین مائو، که آنها ابتدا با تصور برکناری بوروکراسی در دوره 1وولین

اوضاع هرچه بیشتر عوض »کردند، مشاهده کرد: از صمیم قلب از آن حمایت می

 «ماند.شود، بیشتر به همان شکل باقی میمی

مفهوم هگلیِ یعنی ترکیب عناصری متعدد در یک کلیت انضمامی، نشان می بهانضما

وجه چهیانقلابی، بهضدزمانی اشغال سفارت با تکمیل یک قانون اساسی دهد که هممی

ها ضدامپریالیست هستند ولی مارکس نگفت که صرفاً به این دلیل اتفاقی نبود. بله، توده

ژوازی رهبری انقلاب علیه فئودالیسم را در دست ها ضدفئودال بودند و بورکه توده

برعکس. او گفت: ما در نخستین  روی کنند. کاملاًداشت، آنها باید از بورژوازی دنباله

کنش سرنگونی فئودالیسم به همراه بورژوازی بودیم اما از این پس حساب ما را جدا 

رولتری پ مشخصا وظایفی کنید. و نه فقط این، بلکه اکنون زمان والای تعمیق و انکشاف 

 است.

درستی این نکته را درک کرده بود و نه تنها آن را در یک انقلاب لوکزامبورگ به

به  ی خالص طبقاتی راکار بست، بلکه تلاش کرد آن مفهوم مبارزهبالفعل در روسیه به

 افت،ظهور ی -امپریالیسم  -ی عینی جدید آلمان منتقل کند. اما هنگامی که یک مرحله

ی استثماری، نتوانست با نیروهای جدید غم تمام دانش پیشین خود از این مرحلهربه

های انقلابی که خواهان تعیین سرنوشت خود بودند، وحدت انقلابی یعنی ناسیونالیست

فقط خود را از خائنین به نوینی از نیرو و خرد را پرورش دهد. ضروری بود که لنین نه

عنوان مچنین از انقلابیونی که این وجه انضمامی نوین را بهکارگران جدا کند، بلکه ه

دادند. یک نیروی انقلابی جدید چه در کشور خود و چه در کشورهای دیگر تشخیص نمی

                                                      

1 .Lien-Sheng Wu های حاکم بر چین را تکمیته های متحد انقلابی پرولتری در هونان که بوروکرا

 نامیدند که انقلاب را دزدیدند. ـ م.« های سرخیکاپیتالیست»
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ویک رزمان بلشآنچه لنین از دیالکتیک هگلی آموخته بود که تیغ انتقاد او را علیه هم

 ی اول، کافی نیست بلکه اکنونکرد، این بود که سرنگونی، نفخودش چنین برنده می

 برخیزد. تواند از درون خود انقلابمیباید فهمید که ضدانقلاب 

نزدن در سرنگونی تزاریسم و دموکراسی بورژوایی  این امر و تنها این امر بود که درجا

پذیر کرد، هرچند زیر رهبری کرنسکیِ امکان ،نامیدمی« سوسیالیست»که خود را 

د. درست کردنت باشد که حتی انقلابیون اصیل هم از او حمایت میاصطلاح سوسیالیسهب

خمینی و بازرگان را به هم پیوند الله[ ]آیتهای امروز که چون نام مانند تروتسکیست

دادن شعارهای کنند، اما در سرداری صحبت مییهزده و علیه حاکمیت سرما

هایی اصیل کنند انقلابیزنند، فکر میضدامپریالیستی بلندتر از هرکس دیگری فریاد می

ایت کردند که با حمها هم پیش از بازگشت لنین به روسیه تصور میهستند، بلشویک

به مراحل  کهانتقادی از کرنسکی در حال پیشبرد انقلاب هستند. بنابراین ضروری است 

ندازیم: فوریه تا آوریل؛ آوریل تا ژوئن؛ ضدانقلاب کامل ژوئیه ـ اوت؛ باره بیزیر نگاهی دو

 اکتبر. 

که این خیزش عظیم و خودجوش تاریخی به به مجرد سرنگونی تزار، یعنی درحالی

توان انجامش را نداشت،  -چه بلشویک و غیر از آن  -دستاوردی رسید که هیچ حزبی 

 وجه اجازه نداد تا شعف بیش از حد برهیچکرده بود، بهبینی نکه آن را پیشلنین با این

ده بود و پنجه نرم کرواو غلبه کند. کاملًا برعکس! او پیشاپیش با دیالکتیک هگل دست

ی اقتصادی بلکه با تشخیص نیروهای ی جدید امپریالیسم را نه فقط از جنبهمرحله

 ابدولت و انقلکرده بود که به جدید انقلاب تحلیل کرده بود، و کار روی اثری را شروع 

برداشت، کردن کامل را نیز درکنانداز سرنگونی بلکه ریشهفقط چشمتبدیل شد، یعنی نه

 «مرد، زن و کودک» -بدین معنا که فقط زمانی که تولید و دولت در دست کل جمعیت 

 شود.قرار گیرد، جامعهْ نوین می -چون کلی واحد 

 1۹۲۵به روسیه وارد شد، دیگر شعارهای  1۹1۸ریل واضح بود که وقتی لنین در آو

ی مسألهکرد. بلکه را تکرار نمی -چه شعارهای خودش و چه تروتسکی  -

بود. به محضی که این  دولت و انقلابتجدیدسازماندهی کل حزب بر مبنای مفهوم 

های حزب بدل شد، دیگر جایی برای جدایی بین به مبنای کل فعالیت [دولت و انقلاب]
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سخیر روی بیشتر و تها هنوز خواهان پیشی انقلاب باقی نماند. ولی تودهانقلاب و فلسفه

روع ش یکم گرفته بودند و این نقطهمستقیم قدرت بودند. آنها نیروهای حاکم را دست

زد. لنین را های ضدانقلابی بود که هنوز خود را به عنوان انقلاب جا میتمام آن حرکت

تهم کردند و گفتند برای همین است که خواستار پایان جنگ به جاسوسی آلمان م

ی مرتبط با امروز ما این است: وقتی ضدانقلابی تمام و کمال توسط کورنیلف است. نکته

ای که این دفاع صورت آغاز شد، به طوری که دفاع از کرنسکی هنوز ضروری بود، شیوه

جاد ی ایمقطع بود که چه به واسطهروی است. دراین ها به دنبالهگرفت واجد تمام پاسخ

ی بدون مجوز به جبهه جلوگیری های نظامی انقلابی که از انتقال هرگونه اسلحهکمیته

زمین، »یا « تمام قدرت به دست شوراها»ی شعارهایی مانند واسطهکردند، و چه بهمی

 فت.وجه امکان نداشت این حزب را با سایر احزاب اشتباه گرهیچ، به«نان و صلح

تا آن  ها گرفته تا قذافی،گویند، از تروتسکیستاین را مقایسه کنید با آنچه همه می

تضادهای وخیم جدید درون ایران را تیره کنند و ما را از آنچه تمدن را به آن شکل که 

یانه خاورم .تدارک برای جنگ اتمیمی شناسیم تهدید می کند، منحرف کنند: یعنی 

خمینی و ژنرال ضیاءالحق گورستان آمریکا الله[ ]آیتی، ممکن است با تعریف قذاف

ریانا ی اوباشد اما هیچ چیز بیشتر از این با حقیقت فاصله ندارد. لطفاً فقط مصاحبه

بخوانید  نیویورک تایمزی اخیر خمینی و قذافی را در شمارهالله[ ]آیتفالاچی با 

 ]در لیبی[ دولت این نکته که ظاهراًی او از فریب و استفاده(. به قذافی عوام1۶/1۲/۸۹)

اصطلاح اشتراکی، چون های است بوجود ندارد چرا که پارلمانی درکار نیست و جامعه

نامد، گوش فرا دهید. آیا این می -« فرماندهی مردم»به معنی  - جماهیریهخود را 

ی کمیته چنانچه انقلابی گیرند؟ نه. حتی واژهها را میمردم هستند که تمام تصمیم

ت به با قرارگرفتن سرنوش -کردن کامل است کنبودن به معنی ریشهو انقلابی -نباشد 

دعا که ادست مردم، یا به بیان دیگر، کنترل تولید در دست کارگران، یکی نیست. این 

خمینی و قذافی الله[ ]آیتهم نیست؛ این ادعا که « دولت»چون پارلمان وجود ندارد، 

ی قهقرایی هستند، توهمی بیش نیست. هنگامی که شما به این مرحله« مثل هم»

رسیدید، حتی اگر مائویستی باشید که زمانی انقلابی بودید و رهبری یک انقلاب ملی را 
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داری دولتی، کار دیگری ی جدید سرمایهی مرحلهشمرده در دست داشتید، بجز بیان

 اید.انجام نداده

ی اکنون که مذهب قدرت سیاسی را نیز غصب کرده است، ما در کدام مرحله

قهقرایی هستیم؟ نخست کتاب سرخ مائو بود. حالا هم کتاب سبز قدافی. کدام قسمت 

که همه باید تکرار کنند، مورد خمینی به عنوان کلمات قصاری الله[ ]آیتاز قرآن را 

 استفاده قرار خواهد داد؟

بر سر این نیست که یک رهبر باید همانند مارکس یا لنین پنجاه کتاب  مسأله

ه ألاند. مسبنویسد، و من حتم دارم تروتسکی و لوکزامبورگ هم همان مقدار نگاشته

 ول بودن در قبالی انقلاب، مسئرو فلسفهاینبرسر جدی بودن در خصوص انقلاب و از

بخشند. نه. شما تاریخ است که به معنی مردان و زنانی است که به تاریخ شکل می

توانید فلسفه را دور اندازید و خود را غرق شعار دادن کنید. حتی یک فیلسوف نمی

کم در عصری که بورژوازی سرگرم انقلاب خود بود، ژوای شریف مانند هگل، دستربو

د کرد، مجبور بوتمام زندگی خود بر اعتقاداتش پافشاری می یک لوتری شریف که در

نظر از به کشش دیالکتیک فلسفه تن دهد و مذهب را تابع آن کند. صرف

ی مطلق از جایگاه بسیار والایی در عرصه« مذهب وحیانی»و  -اش انیسمتپروتس

نه مذهب  تواند این واقعیت را تغییر دهد که نزد هگلهیچ چیز نمی -برخوردار است 

بلکه فلسفه والاترین است. نیازی به گفتن نیست که انقلاب در تفکری که با دیالکتیک 

ی نوین مارکس به واقعیت استحاله یافت. از آن پس هگل آغاز شد، در قلمرو اندیشه

 ی انقلاب متکی نباشد موفق نبوده است. تاکنون، هیچ انقلابی که به فلسفه

باید این دیدگاه را به وجهی انضمامی برای رکسیست میهای ماهر نسلی از انقلابی

 برد، بیشسر میههایی کامل بعصر خود پرورش دهد. این حقیقت که عصر ما در بحران

 کند.روی از هیچ قدرت دولتی را ضروری میاز پیش عدم دنباله
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