
 1 

Leo Trotskij  

Hälsningar till El Soviet 
29 september 1931 

Kära vänner: 

Ni förbereder er att publicera en veckotidning. Detta är ett viktigt steg framåt. Låt oss hoppas 

att andra snabbt följer efter. 

I Spanien, liksom på andra håll, är kommunismen delad i tre fraktioner: högern, centristerna 

och vänstern. Högern representerar en kombination av kommunism och socialdemokrati, 

fackföreningsrörelse eller syndikalism, beroende på nationella förhållanden. I Spanien, liksom 

i andra länder, befinner sig det officiella Kominterns representation i centristernas händer, det 

vill säga i händerna på folk som vacklar mellan revolutionär marxism och olika varianter av 

”kommunistisk” opportunism. 

Centrismens styrka i Komintern ligger i det faktum att den stöder sig på Sovjetunionens 

statsmakt. Under nuvarande förhållanden är centrism inte bara en ideologisk strömning, inte 

bara en fraktion, utan också en mäktig byråkratisk statsapparat. Genom att föra en 

sicksackande, förvirrad och motsägelsefull politik, inte bara med Kominterns auktoritet i 

ryggen, utan även med dess materiella resurser till förfogande, har centrismen orsakat stor 

skada hos världsproletariatets förtrupp och har redan lett flera revolutioner till katastrofer. 

I Spanien visade sig det kommunistiska partiet, genom den centristiska byråkratins misstag, 

vara en ynkligt liten kraft när revolutionen började. Samtidigt som den stalinistiska byråkratin 

påtvingar de nationella sektionerna en felaktig politik, tillåter den ingen kritik mot sig själv 

och hindrar därigenom skolning av den proletära förtruppen, förhindrar bildandet av ett starkt, 

självständigt och självsäkert kommunistiskt parti. Det är den främsta faran som hotar den 

spanska revolutionen, som utvecklas så kraftfullt inför våra ögon. Bolsjevik-leninisternas 

(Vänsteroppositionens) principiella ståndpunkt har bekräftats av gigantiska internationella 

händelser, särskilt av den spanska revolutionens utveckling. Det officiella kommunistpartiet, 

som tagits på sängen vid varje steg i revolutionens framryckning, korrigerar sina misstag med 

halvmesyrer, baserar sig på vår kritik, utnyttjar vår principfasta linje, eftersom centrismen i 

sig själv är tom och andefattig. 

Men för den bolsjevik-leninistiska fraktionen räcker det inte med att ha en riktig principiell 

ståndpunkt, utan det är nödvändigt att veta hur man korrekt tillämpar den på de dagliga 

händelserna. Den revolutionära strategin kräver en motsvarande taktik. 

Veckotidningens stora betydelse består i att den ställer den spanska vänsteroppositionen inför 

de aktuella händelserna och tvingar den att ge dem ett revolutionärt svar. Med lanseringen av 

veckotidningen stiger den spanska oppositionen till ett högre stadium. 

Speciellt under en epok av stormiga omvälvningar kan proletariatet endast förenas på 

grundval av en konsekvent revolutionär ståndpunkt. Detta är er historiska uppgift, spanska 

leninister. Ni måste öka era ansträngningar tvåfaldigt, trefaldigt, tiofaldigt. Bolsjevik-

leninisternas röst ska genljuda i alla delar av landet, på alla massmöten. Era uppgifter är 

storslagna. Revolutionen väntar inte. Ve dem som hamnar på efterkälken! Av hela mitt hjärta 

hoppas jag att ni inte kommer att hamna på efterkälken! 

Översättning: Martin Fahlgren 
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