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مورین شعار «تمام قدرت به پرولتاریاا» را صاادر رارده اسا  .باه مماام مان
شما رامالً محق هستيد ره خاطر نشام می رنيد او شعارهایی از این دس را باه
این منظور انتخاب ررده اس ره پلی از سوی خود به سندیکاليس هاا بزناد و
ظاااهری قدرتمناادتر از آم سااه هس ا
شواهر امر در سياس

بااه خااود بدهااد .متأساانانه دنلالااه روی از

بسيار نيرومند و در سياس انقالبی بسايار ااععاه باار

اس  .مااهی از خاود مای پرسا راه سارا هايی شاورایی در اساپانيا وعاود نادارد
دليل آم سيس
در نامه ی پيشين سندین ایده را در این ارتلاط مطرح رردم .من ایان ایاده هاا
را در مقالااه ای رااه درباااره ی رنتاارک رااارمری در آلمااام برایتااام ارسااتادم بااه
تنصايل پروراناده ام .باه نظار مای رسااد راه شاعار «خونتاا»هاا در ههان رااارمرام
اسپانيا با شعار شاوراها تادا ی مای شاودب و باه هماين دليال بارای آم هاا بسايار
 نین ،انقالبی اسپانیایی مشهور ،ساا ااا ااراار نک یاد س سسای ت ای رس ساری باو اسبعداا از جنبش رس سریستی گسسی کر ا ید حاک سانتریسای ،یعنای  POUMرا ااارا باا
مورین سازمان اد .اس به سی «گ .پ .اس» استالین ر اسپانیا س ر طو جنگ اخلای اساپانیا
به قتل رسید -سیراستار
 منبع انگلیسی :http://marxists.org/archive/trotsky/ 39 /spain/spain50.htm
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تند قطعی و بيش از حاد «روسای» اسا  .یعنای باه آم از زاویاه ای متنااوت از
رارمرام روسی در یک مرحلاه ی مشاابه ناااه مای رنناد .آیاا در ایان عاا باا یاک
تناقض تاریخی رو به رو نيساتي راه وعاود شاوراها در اتحااد عمااهير شاوروی
موعب الج شدم ایجاد شوراها در دیار رشورهای انقالبی می شود
این پرسش پرسشی اس راه بایاد در مکالماات خصوصای باا راارمرام دیاار
بخااش هااای رشااور مااورد بيش اترین توعااه قاارار مياارد .در هاار حاااک اماار شااعار
شااوراها (خونتاهااا) نتوانااد بااا پاسااه رو بااه رو شااود در آم صااورت بایااد روی
شعار رميته های رارخانه تمررز رني  .من با این موضوع در مقاله ی هرار شاده
در باال پيراموم رنترک رارمری برخورد رردم .بر اساس رميته های رارخانه ما
می تواني تشکل شورایی را بدوم اشاره به نام آم توسعه دهي .
درباره ی مسأله ی رنترک رارمری به نظر من رامالً درس می مویيدب انکاار
رردم رنترک رارمری صراا ً به این دليل ره رارميسا هاا -در حار  -ماداا آم
هستند یک حماق

ظي خواهد بودب بر کس دقيقاً به همين دليل اس ره ما

باید با شور و حرارت بيشتری بايری و رارمرام رارميسا را وادار باه ملای
رااردم آم از طریااق یااک عل اه ی واحااد بااا خودمااام نمااایي ب و باار اساااس ایاان
تجربه آم ها را به مخالن با رابالرو و دیار عا لين بکشاني .
مااا مواااق بااه ایجاااد شااوراها در روساايه شاادی تن ااا بااه ایاان دلياال رااه مطاللااه
برای آم از سوی ما منشویک هاا و سوساياک رولوسايونرها مطارح شاده باود
هرسنااد راااه مطمآناااا ً آم هاااا اهااادا

متناااوتی در ههااان داشاااتند .ماااا نمااای تاااواني

هايی موناه شاورایی در اساپانيا درسا رناي سارا راه ناه سوسياليسا هاا و نااه
سندیکاليسا هااا خواهااام شااورا نيسااتند .ایاان باادام معناسا رااه عل اه ی واحاد
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و وحدت تشاکيالتی باا اریریا طلقاه ی راارمر نمای تواناد زیار ایان شاعار ایجااد
شود.
اما در این عا خود رابالرو قرار دارد ره از ساوی اشاار تاوده هاا وادار باه آم
شده اس ره شعار رنترک رارمری را بايرد و در نتيجاه درهاا را بارای سياسا
عل اه ی واحاد باااز رناد و ساازمانی ععلاای بساازد راه اریریا طلقاه ی رااارمر را
دربرمی ميرد .ما باید با هر دو دس

محک این را بايری  .قطعاً راباالرو تاال

خواهد ررد ره رنترک رارمری را به رنترک سرمایه دارام بر رارمرام تلادیل رناد.
امااا ایاان مسااأله بااه حااوزه ی دیااار مربااوط ماای شااود یعناای حااوزه ی مناساالات
نيروها در دروم طلقه ی رارمر .امر ما مواق به ایجااد رميتاه هاای رارخاناه در
سرتاسر رشور شوی در آم صورت در این برهه ی انقالبای راه شااهد هساتي
آقایام رابالرو و شررا نلرد سرنوش ساز را خواهند باخ .
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