
 تروتسکی                           سه نامه ی تروتسکی نوشته شده در روز سؤقصد به وی
 

  تروتسکیتروتسکی  آخرآخر  یی  ههنامنام  سهسه

  ویوی  بهبه  قصدقصد  سوءسوء  روزروز  دردر  شدهشده  نوشتهنوشته

   

 .١٩۴٠  اوت ٢٠: تاريخ نگارش ھر سه نامه

ر ۵ی  ه، شمار١، جلد »بين الملل چھارم«ی  هدر نشري: نخستين انتشار ، اکتب

  .١٢٧. ، ص١٩۴٠

يح ويس توض ن :رون ه اي ه س شی نام ه از بخ ه از ای مجموع ای نام  ھ

سکی ی تروت ند م ه باش نا در ک مار ي ين«ی  هش ل ب ارم المل وان تحت ،»چھ  عن

  ٢٠٠٢ .و .د .شدند منتشر »تروتسکی ھای نامه آخرين«

  

 ١٩۴٠اوت  ٢٠

  :ھنک عزيزم

م، پس  ا را برايت ارسال نکرده اي لطفا فکر نکن که چون ما ھنوز عکس ھ

و را  م؛ اينت رده اي افراموش ک انج ی رود، ھم يش م دتر پ ز کن ه چي ه  ھم طور ک

  .به ات در بازسازی خانه می دانیخودت ھم از تجر

 در اطالع داری که در طی ھفته ھای اخير ما کمی »جو«احتماالً از نامه ھای 

  .ا ھنوز تا پايان کار بسيار فاصله داريمکارمان پيشرفت داشته ايم، ام

ه خاک ست؟ م اطوربه طور کلی سالمتی ات، چوضع پاھا، و  دوارم ک ن امي

ر باشدت عمومی ات مطوطن برای وضعي رت چ. لوب ت طور حال ھمسر و دخت

  است؟

ريس«من از  ردم ی  هيک ھدي» گ ت ک الی ای درياف سيار ع  يک فرھنگ –ب

م اينتن. ھای عاميانه واژه ان صرف ھا يک مشکل وجود دارد؛ آن ھ که در زم

 ١ 
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غذا من بايد دائماً اين کتاب را در دست داشته باشم تا بتوانم مفھوم مکالمات را 

ا با اي. درک کنم ن حال، بايد سعی کنم که آن را بين وعده ھای غذا مطالعه کنم ت

در بخشی که تا به اآلن . اھالی خانه را بھتر درک کنم» آکادميک«منظور بخش 

ن  ده، م صاص داده ش شگاھی اخت ه دان ان عاميان ه زب ه ب رده ام، ک ه ک مطالع

ف، ت وم مختل ورد استفاده در عل صارات م وری اميدوار بودم که بعضی از اخت ئ

رای ٢۵ا به جای آن، من فقط  فلسفی، و غيره، را پيدا کنم؛ امھای  اصطالح ب

ردم دا ک ذاب را پي ر ج ک دخت ا . ي ک و ي ورد ديالکتي زی در م يچ چي داً ھ اب

  .جانبه است کمی يکرسمی» علم«می بينم که . ماترياليزم نبود

ر » سازمانده شمال غربی«ی  هنشري ر-دارد دقيق ت اجمی ت ر   - تھ سياسی ت

  .ما از آن بسيار لذت برديم . می شود

  .شمای  هترين درودھا از اھالی خانه به خانواد با رفيقانه ترين و گرم

  با درودھای برادرانه،

  تروتسکی. ل

*     *     *  
ه تروتسکی را نامه دو اين دانی دو ب اتی جنگ زن ه- طبق رار ک ود ق ا ب  طی ت

د ام از پس روز چن تمحکومی  هدور اتم ه ي اطر ب صاب، يک در تفعالي خ  اعت

  .نوشت -دگردن آزاد

 

  ١٩۴٠اوت  ٢٠

  :رفيق ادوارد عزيز

ه شما در » جيک کوپر« د ک ه من می گوي اه موقت خود ٢٣ب  اوت از پناھگ

  .آزاد خواھيد شد
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  .ترک کردن چنين جايی ھميشه از ورود به آن ارجح است

  .با گرم ترين تبريک ھا و آرزوھای من

  فيقانه،با دروردھای ر

  تروتسکی. ل

*     *     *  
  ١٩۴٠اوت  ٢٠

  :رفيق مکس عزيز

ه شما در »جيک کوپر«من از دوستم،  افتم ک ر ي دان آزاد ٢٣، خب  اوت از زن

  .خواھيد شد

  .ست اشخصی خود می دانم که چنين روزی تا چه حد دلپذيری  هبنا به تجرب

رای بازدبرای شما بھت د از ھمانرين آرزوھا را دارم و بخصوص آنکه ب ا ي ج

  .شتاب به خرج ندھيد

  با درودھای رفيقانه،

  تروتسکی. ل
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