نشر کارگری سوسياليستی

بدبختی يک روشنفکر
توضيح رونويس کننده :اين يک بخش از يک رديف نامه ھايی است که تحت
عنوان آخرين نامه ھای تروتسکی در اين شماره »بين المل ل چھ ارم« ب ه چ اپ
رسيد.
د .دبليو ٢٠٠٢
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 ٢٩ژوئيه ١٩٤٠
آل عزيز،
از نامه ی  ٤ژوئيه شما به ھمراه نامه ی رفيق »اکس« تشکر می ک نم .ت أخير
در پاسخ به شما به دليل گرفتاری در امر تحقيقات قضايی ک ه تم ام وق ت م ن را
گرفته ،بوده است.
چيزی که شما درباره ی »جی« می نوي سيد ،نگران ی م ن را تأيي د م ی کن د؛ او
ممکن است در اين جن بش ک امالً گ م ش ده باش د .ب دبختی او در اي ن اس ت ک ه او
ھرگز به جنبش توده ای تعلق نداشت .او ھرگز چي زی درب اره ی فعالي ت درون ی
سازمان کارگری نفھميد .او با خيلی ھای ديگر در اين بدبختی شريک است ،اما
به شکلی شديدتر .بح ث ھ ای او در م ورد روش س ازماندھی ک ارگران و از اي ن
قبيل ،صرفا ً تفکری است و ھيچگونه پايه يا محتوايی ندارد.
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بدبختی يک روشنفکر

تروتسکی

در طول چند ماه اخير ،دوستان »می نياپليس« از ما ديدار کردند .چ ه فرق ی!
ھمگی فعال ،خوشبين ،مطمئن به خود و بطور کامل انقالبی ھستند.
از طرف ديگر ،ھفت نفر از يک اقليت )ملی –مترجم( ھم با ما دي دار داش تند.
تمامشان خصوصيات منشويک ھای روسی اوايل شکل گي ری ح زب را داش تند.
سه تای آن ھا که در ابتدا به نظر ما با ثبات تر ،محکم تر می آمدن د ،ب ه اص طالح
»حزب کارگران« را رھا کرده اند.
با بھترين احترامات،
تروتسکی
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