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  انقالب اسپانياانقالب اسپانيا  یی  ههای دربارای دربار  نامهنامه

 

مرکزی حزب کمونيست اسپانيا چرخشیی  ته ی، کمي«ن»طبق اطالعات رفيق 

 ...تعيين کننده در سياست خود کرده است

حییزب [مرکییزی  ه یاییین طییور برمییی  ییید کییه کميتیی« ن»يییق از نوشییته یییای رف

       میییه را ادا« کراتيییی ودیکتیییاتوری دم»اسیییپانيا، کیییه رسیییما  شیییعار  ]کمونيسیییت

 :می دید، سياست خود را اساسا  پيرامون دو مورد تغيير می دید

رد؛ دوم، کراتيی  را پیي ر رو میی  يیواول، مسير مبیارزه بیرای شیعاریای دم

 .متحد را به کار  يرد ه ی ماده است که سياست جبه

ایین . را شیایدی « اپوزیسیيون چی »ما در این جا پيروزی روشن و بی تردید 

 ه ینيا چییه رییدر عميییق و جییدی اسییت، مسیی لتالينيسییت یییای اسییپاکییه چییرخ  اس

رابی  تیوجهی  ه یین، یر  ونه پاسخی به  ن، تیا درجیمضاف بر ا. دیگری است

امییا بیه یییر رو، سرنوشییت ایین چییرخ ، مح ییول . بیه سياسییت میا بسییتگی دارد

«  اپوزیسیيون چی»تنهیا جنیاحی از ... اسیت« اپوزیسيون چ »مستقي  نقدیای 

م و بیه طیور زموفقيیت ییای کمیوني... استم زری در درون کمونيی  نيروی متر

 .اخص موفقيت یای انقالب اسپانيا، به موفقيت یای این جناح بستگی دارد
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اشیي   اما چه واکنشی باید نسبت به چرخ  استالينيست یای اسپانيا داشیته ب

ر جدی صحيح، اساسا  تجربه ای از اشیتبایات د ه یدر این ارتباط، ما ی  تجرب

 .اختيار داری 

زییادی تحیت نذیوق نقید میا  ه یه استالينيست یای فرانسوی تیا درجیینگامی ک

 رفتنید، ریبیری ریدی  « سوم ه یدور»ه عقب نشينی از سياست تخيلی ت مي  ب

از پي  اعالم کرد که فرصت طلبیی دارد جیای میاجراجویی را میی  يیرد « ليگ»

د، بییه طیوری کییه  وییا یییي  باییید راه خیود را بیرو« اپوزیسییيون چی »و ایین کیه 

در  ن مقطی،، میا ایین سياسیت فرماليسیتی و میرده را . چيزی اتذاق نيذتاده اسیت

بییه نقیید کشییيدی ؛ پيامیید اییین سياسییت اییین بییود کییه ليییگ فرانسییه، مورعيییت بسییيار 

بایید . پرولتیری حیزب از دسیت داد ه یمساعدی را بیرای نزدیی  شیدن بیه یسیت

 .اميد داشت که این اشتباه باری دیگر در اسپانيا تکرار نشود

طییی نامییه ای مخت ییر بییر دو وارعيییت ت کيیید مییی کنیید کییه ایميتییی « ن»رفيییق 

حیزب رسیمی یی  : کنیونی دارد ه ییی برای سياست چی  اسیپانيا در دوراستثنا

ست یا برداشته ییا بیه ییر رو لنيني -سلسله ردم یا را به سوی سياست بلشوی 

 اعالم کرده اسیت؛ بیرعک ، ریبیری فدراسیيون کاتیامن، عميیق تیر از پیي  در

حیزب . م خیرده بیوراوایی قیرق میی شیودزسردر می فرصت طلبیی و ناسیيونالي

زیسیيون چی  را بیا اشیتبایات رسمی، پي  از این، به یر کاری دست زده تا اپو

ضیر، فرصیتی بی  مسیاعد ر حیال حاد. یکسیان جلیوه دیید« مورین» ه یاحمقان

 ...سوء برداشت یا پي  روی ماست ه یبرای رف، کلي

اسیپانيا  ]حیزب کمونيسیت[مرکیزی  ه یرخ  کميتیباید چی« اپوزیسيون چ »

را مشمول تحليلی جدی کند،  ن ی  به دور از زودباوری ساده لوحانه، و یمیين 

ه به دسیت بيیاوری ، یر  ن چه ک. طور به دور از پي  داوری یای فرره  رایانه
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 ن جیایی کیه اختالفیات . باید به روشنی از سوی ما اعالم و در نظیر  رفتیه شیود

 بییاری مییی مانیید، باییید  ن یییا را بییدون یر ونییه نییرم  و تییز ين کییردن مشییخص 

 .نمود

سیری، تیر و راطعانیه تیر بیه ایین چیرخ  در جهیت « اپوزیسیيون چی »یرچه 

انیدازه بیه سیود اپوزیسیيون چی ، نزدیکی به حزب واکن  نشان دید، به یمان 

 .حزب و انقالب اسپانيا خواید بود

 لئون تروتسکی

 13۰1ژوئیۀ  ۰۳
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