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  تروتسکیتروتسکینامه نامه 

  به شورای نويسندگان زير درفش مارکسيسمبه شورای نويسندگان زير درفش مارکسيسم

  
   !رفقای عزيز

  

          فکGGGر انتشGGGار مجلGGGه ی شGGGما کGGGه بايسGGGتی راهنمGGGای پرولتاريGGGای جGGGوان پيشGGGاهنگ     

در عرصه ی نگرش ماترياليستی به جهGان باشGد بGه نظGر مGن بسGی ارزشGمند و پربGار               

  .است

    بGGر را در حGGزب و کشGGور ايفGGانسGGل قGGديمی کGGارگران کمونيسGGت کGGه امGGروزه نقGGش ره 

 بيست سال پGيش يGا شGايد هGم بيشGتر از اينهGا بGه زنGدگی آگاهانGه ی          ،می کند، ده پانزده 

های مخفی زندان تزاريسم  او با مبارزه عليه پليس سازمان   . سياسی روی آورده است   

ه اغلب اوقات در زندان يا تبعيGد بGود کG      . و سرمايه داری بود که انديشيدن را آغاز کرد        

بGدين ترتيGب پGيش از آن    . با مسائل فلسفه ی تاريخ و برداشت علمی از جهان آشنا شد        

که پرولتاريای انقالبی با مهمترين مسائل تبيين ماترياليستی تکامل تاريخی آشنا شود، 

توانسGGGته بGGGود برپايGGGه ی تجربGGGه ی مبGGGارزاتيش در زنGGGدگی انبGGGوهی از آموختGGGه هGGGا را  

  .يندوزدبرمبنای حرکت از خاص به عام ب

ليکن کارگر جوان امروزی در چهارچوب نظام شوروی بيدار می شود کGه خGود نقGد      

ی که نسل قديم کGارگران از تجربGه ی   های کلی نتيجه گير. دنيای کهن است زنده ای از    

      مبGGارزاتی شخصGGيش بيGGرون کشGGيده و بGGه طGGرز خدشGGه ناپGGذيری بGGه صGGورت تئGGوری         

ا مستقيمی از دسGت حکGومتی کGه نسGل جGوان           جمع بندی کرده امروز به شيوه ی تقريب       

چنGين امGری بيشGک نشGانگر     . کارگران در پرتو آن زندگی می کند به اين نسل می رسد      

     .پيشGGروی بزرگGGی درزمينGGه ی پGGرورش سياسGGی ونظGGری گسGGترده تGGر کGGارگران اسGGت       

ولی در عين حال در سطح و مرحله ی کنونی که به طGرز مقايسGه ناپGذيری از سGطحی                  
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     ان قGGديمی بGGه آن رسGGيده بودنGGد پيشGGرفته تGGر اسGGت، وظGGايف نGGوين و دشGGوار   کGGه کGGارگر

  .تازه ای پيش پای نسل جديد قرار می گيرد

، روابGط متقابGل اعضGای    نده ی جهان کهن، نظGام اجتمGاعی آن  نفی ز ،دولت شوروی 

   ولGGی در همGGان حGGال ايGGن دولGGت از ايGGن سGGوی و آن   ،آن و عقايGGد و باورهGGای آن اسGGت 

   Gر بGوی درگيGک      سGGز و دريGه انگيGايتی فتنGا، نارضGتالف نظرهGGتباهات، اخGادها، اشGا تض  

  هGم گGGره ه ن بG آکGالم درگيGر تاثيرهGايی اسGت کGه ميGراث گذشGGته و جوانGه هGای آينGده در          

  .خورده اند

در چنين دوران پرگسست و نقدآميزی که ما به سر می بريم، بايستی کارمGان را بGر                

ب از ايGن کGه   برای ايGن امGر، بGرای اجتنGا    . زيمپايه های نظری استوار و محکمی بنا سا    

هGای عمGل     ومدهای شGديد و تغييرهGای شGتابان وظGايف و روش           حوادث نامنتظره، جذر  

حزب، در ذهن نسل کارگران جوان سردرگمی نپراکند و اراده شان را فلج نسازد، بايGد    

تيGب  بGدين تر . انديشه و اراده ی آنان به روش برداشت ماترياليستی جهان مسلح شGود         

هGای وظيفGه ای کGه مسGئوليت آن را بGر دوش      ی است که اين نسل می توانGد بGا دشGوار          

  .دارد، دست و پنجه نرم کند

      سGGGخن مGGGی گGGGويم کGGGه در ايGGGن-فقGGGط انديشGGGه ونGGGه -از آن رو از مسGGGلح کGGGردن تGGGوده

هGGای عظGGيم و گسGGترده، اراده ی مGGا بايسGGتی پGGيش از هGGر وقGGت      دوران جنGGب و جGGوش 

 به شناخت علمی شرايط و علل تکامGل تGاريخی، رزمنGدگی خGود را              ديگری تنها با اتکا   

  . حفظ کند

های پرجنبش و گسست آميزی همانند دوران ما و  از سوی ديگر به ويژه در دوران

به خصوص هنگامی که آهنگ حرکت حوادث انقالبی از آنچه که اميGد مGی رفGت کنGدتر           

ده آليستی و نيمه ايGده آليسGتی   ها و فرقه های فلسفی گوناگون اي   قالهای مکتب تاست،  

انديشGه ی جوانGان کGارگر    . ذهن کGارگران جGوان را پيوسGته بGه خGود معطGوف مGی دارد                

، چGه بسGا غGافلگير    یبدون برخGورداری از تجربGه ی عملGی ارزشGمند مبGارزه ی طبقGات            

های گوناگون ايده آليسم که اساسا جزم های مذهبی را  حوادث شده و در برابر گرايش
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 همه ی اين مکاتب با هر. خلع سالح شودبه اصطالح فلسفی بيان می دارند،     به زبانی   

 نهايتGا  - ايده آليستی، کانتيسGتی، امپريوکريتيسيسGتی و ديگGران   -نامی که خوانده شوند  

ييد اين نکته بهم می رسند که ذهن، انديشه و شناخت را بر ماده مقGدم مGی دارنGد          أدر ت 

  .و نه برعکس

 

موزش نسل جوان کGارگر بGر ايGن مبتنGی اسGت کGه قGوانين اساسGی تکامGل             ه ی آ  وظيف

   قGانونی کGه بيGان   . تGرين ايGن قGوانين را برايشGان توضGيح دهنGد       تاريخی و به ويGژه مهGم      

ی مسGGتقل، بلکGGه معلGGول بنيادهGGای اقتصGGادی و  دارد شGGناخت انسGGانی نGGه رونGGد روانG مGی 

  . مت آنها در می آيدمادی است، توسط اين بنيادها مشروط می گردد و در خد

وابستگی شناخت به منافع و مناسبات طبقاتی و وابستگی اين منافع و مناسGبات بGه        

مGا  . ساخت اقتصادی جامعه، در دوران انقالبی به نحو برجسGته ای مشGخص مGی شGود          

بايد بGا اتکGاء بGه تجربGه ی منحصGر بGه فردمGان بGه نسGل جوانGان کGارگر کمGک کنGيم تGا                          

خGود  . ا ملکه ی ذهن خويش سازند، ولGی ايGن کGافی نيسGت           اصول روش مارکسيستی ر   

ش و هGم از جهGت اقتصGاد معاصGرش،     ی اجامعه ی بشری هم از نظر ريشه های تاريخ     

بايسGGتی بGGه انسGGان امGGروزی هماننGGد حلقGGه ای از .  تGGاريخی اسGGت–حاصGGل جهGGان طبيعGGی

اصل  آغاز می گردد که خودش حیاملی نگريست که با اولين هسته آلسلسله زنجير تک

 GGگاه طبيعGGت،آزمايشGGی و      ت اسGGيات فيزيکGGرد خصوصGGانون عملکGGه کGGگاهی کGGآزمايش

 از زش می بيند و گذشته ی تمGامی جهGان  کسی که با چشم باز آمو . شيميايی ماده است  

جمله جامعه ی بشGری، قلمGرو حيGوانی و گيGاهی، منظومGه ی شمسGی و منظومGه هGای               

کهن " وحی شده ی"های  ه کتاببيشمار پيرامونش را در نظر می گيرد، چنين کسی ب

و افسانه ی فلسفی دوران طفوليت بشر اکتفا نمی کند و کليد رمز آفرينش جهان را در     

در زنGدگی  کسی کGه وجGود نيروهGای آسGمانی را کGه قGادر باشGند         . ذهن جستجو نمی کند   

خصوصی يا اجتماعی افراد دخالت کنند و به آن جهت بدهند، انکار می کنGد، کسGی کGه               

ها در دنيايی ديگر پاداش موهوم و مجهولی خواهGد    ندارد احتياج و رنج انسان    اعتقاد
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يافت، چنGين کسGی روی زمGين اسGتواری ايسGتاده اسGت و تکيGه گGاه کGار نظGريش را بGا                

برداشGت مGادی از   . ت و اطمينان بيشتری در شرايط مادی جامعGه جسGتجو مGی کنGد             أجر

         Gامی گيتGه روی تمGاده بGاز       جهان نه فقط پنجره ای گشGوالدين سGه پGد، بلکGی کنGاز مGی ب

تنها همين اراده ی پوالدين اسGت کGه انسGان معاصGر را بGه انسGان راسGتين              . اراده است 

درست اسGت کGه ايGن انسGان راسGتين در بنGد اوضGاع مGادی سGتمگرانه             . تبديل می سازد  

است، ولی اکنون ديگر می داند که چگونه بر اوضاع چيره شGود و در بنGای جامعGه ی       

جامعه ای که به طور همزمان بر پايGه پيشGرفت تکنيGک    . عاالنه شرکت می جويد جديد ف 

  . وسيع ترين همبستگی انسانی بنا شده است و

ترين وظيفGه ی شGما، ارائGه ی جهGانبينی ماتريالسGيتی بGه نسGل جGوان کGارگران                    مهم

بGرای مجلGGه ی شGما کGه مGGی خواهGد در ايGGن کGار آمGوزش سGGترگ سGهيم باشGGد از        . اسGت 

  .  آرزوی موفقيت می کنمصميم قلب

                                                                                          

  با درودهای کمونيستی  
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