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  وصيت نامه
  

فشار خون باالی من که باالتر نيز می رود وضع راستين تندرستی ام را بر نزديکانم 

ايLن  . من فعالم و دارای توانايی کار، ولLی روز واپسLين چنLدان دور نيسLت          . می پوشاند 

  .سطور پس از مرگ من انتشار خواهد يافت

ظرانLه اسLتالين را رد   نيازی ندارم که يکبار ديگر در اينجLا افتراهLای پسLت و تنLگ ن           

من هيچ گاه، چه مستقيم و . شرافت من به عنوان يک انقالبی، خدشه ناپذير است       . کنم

چه غيرمستقيم، حاضر نشدم با دشمنان طبقه کارگر توافق های سری يا حتی مذاکرات 

  . مخالفان استالين، هزار هزار قربانی اين افتراهای بی اساس گشته اند. پنهانی بکنم

البLLی جديLد شLLرافت سياسLی ايLLن قربانيLان را بLLدانان بLاز خواهLLد گردانLد و بLLا      نسLل انق 

  .دژخيمان کرملين، همان سان که سزاوارند، تصفيه حساب خواهد کرد

مLن از همLLه دوسLLتانی کLه در دشLLوارترين سLLاعات زنLدگی وفLLادار در کنLLارم ايسLLتادند    

را کLه نLام بLردن همLه     نمی خواهم نام کسی را در اينجا ياد کنم، چ       . سپاسگذاری می کنم  

ناتاليLLا  «ولLی فکLLر مLی کLنم اگLر اسLLتثنايی قائLل شLوم و از همسLرم        . آنهLا را نمLی تLوانم   

  . نام ببرم عادالنه رفتار کرده ام» ايوانوناسدوا

        بLLLودن، سرنوشLLLت ايLLLن  سوسياليسLLLم بختLLLی مLLLن، يعنLLLی مبLLLارزی در راه    بLLLر نيLLLک 

ر راه مشترک زنLدگی چهLل سLاله مLان     او د. نيک بختی را نيز افزود که شوهر او باشم       

  .يک سرچشمه پايان ناپذير عشق، بزرگ منشی و ظرافت بود

وی بLا  . ی مان، تحمل کردانوی رنج های بزرگی را، به ويژه در سال های آخر زندگ          

م با نيک بختی نيLز داشLته اسLت مLرا سLبکبار          أاين همه، اين انديشه که او روزهايی تو       

  .می کند

چهLل دوسLال تمLام در زيLر پLرچم      .  تمLام يLک انقالبLی آگLاه مانLدم       من چهل و سه سLال     

مبارزه کردم، اگر بنا بود کار را از نو آغاز کنم، طبيعی بود که می کوشيدم       مارکسيسم  
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مLن بLه عنLوان    . از اين يا آن اشتباه بپرهيزم، ولی خط اصLلی را هرگLز تغييLر نمLی دادم           

يست و معتقد به ديالکتيک و ناچار يک انقالبی پرولتری، يک مارکسيست، يک ماتريال

اعتقاد به يک آينده کمونيسLتی،     . اشتباه ناپذير خواهم مرد   ) Alheist( يک خدانشناس 

  .ست اامروز در من قوی تر از ايام جوانی

مLن  . ناتاشا پنجره رو به حياط را بيشتر گشوده است تا هوا بهتر به اتاقم وارد شود           

 درخشان را پايين ديوار ببنيم و آسLمان روشLن و آبLی را و همLه       می توانم چمن سبز و    

زنLدگی زيباسLت، اميLد اسLت نسLل آينLده آن را از هرچLه پليLدی، اختنLاق و          . جا آفتاب را  

  .  زورگويی است بپااليد و از آن لذت ببرد

  کويواکان١٩٤٠ فوريه ٢٧ال تروتسکی 

  

  وصيت نامه
 کتLاب هLا و نوشLته هLا و مقLاالت و      ليف بLرای أحLق تL  (همه دارايی مLن پLس از مLرگم          

  .به زنم ناتاليا ايوانوناسدوا تعلق می گيرد) غيره

   ١٩٤٠ فوريه ٢٧ال تروتسکی 

  )بقيه صفحه نوشته نيست: ( اگر هردوما بميريم

  

  ١٩٤٠ مارس ٣
پLی مLی بLرم کLه بLه مرگLی ناگهLانی        ) فشار خLوان بLاال و بLاال رونLده      (  از نوع بيماريم  

 در اثر خونريزی - اين هم باز نظر شخصی خودم است    –ل قوی   خواهم مرد و به احتما    

ولLی ممکLن اسLت    . اين بهترين پايانی اسLت کLه مLی تLوانم بLرای خLود آرزو کLنم            . مغزی

نمی خواهم کتاب های مربوط بدين موضLوع را بخLوانم و بLديهی اسLت کLه                ( اشتباه کنم 

 عليLل شLدنم   ولLی اگLر فسLاد شLريان نLبض موجLب        ). پزشک حقيقت را به من نمی گويLد       

در حال حاضر وجودم پLر اسLت از انLرژی روحLی کLه از فشLار خLون بLاال ناشLی                   (  گردد

به خود اين حق را خواهم داد که زمان مرگ خويش ) است و خيلی دوام نخواهد داشت
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اگر بتوان اين لفظ را در مLورد وضLع مLن بLه کLار        (» خودکشی«اين  . را خود تعيين کنم   

ناتاشLا و مLن بLيش از يLک بLار      . ز يLاس و نوميLدی نيسLت   به هيچ وجه نشانه ای ا    ) برد

درباره ايLن مسLاله گفتگLو کLرده ايLم کLه ممکLن اسLت دچLار حLاالتی جسLمانی گLرديم کLه                

ولLی مLن،   .  تسLريع مLرگ را، بLه جLا جلLوه دهLد      بهتLر کوتاه کردن زندگی، يا بLه عبLارت       

خواهم کمونيسم شرايط مرگم هرطور که باشد، بازهم با اعتمادی خدشه ناپذير به آينده 

اين اعتقاد به انسان و آينده او اکنLون بLه مLن نيLروی مقLاومتی مLی دهLد کLه هLيچ           . مرد

  . دينی آن را نمی توانست داد

  

  ال تروتسکی 

   

    رويا شاپوری :بازنويس
  

 


