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  در معرفی این مجموعه

  

که بوقوع پيوسته در جهان جنگ داخلى  ۲۰۰از جنگ جهانى دوم تا کنون نزديک به 

ه شـدنفـر مليـون  ۳۰۰بـيش از ن آواره شـدو  نفـرميليـون  ۲۵بـيش از  کشـتار منجـر بـه 

دارى  آوارگــى انســانها از مشخصــات دوران انحطــاط ســرمايهجنــگ و کشــتار و . ســتا

ازجنـگ  ،اسـت ديگـر  یشـد جنـگ ادامـه سياسـت بـه شـکلیاگر زمـانى گفتـه م. است

بـا . دائمـىجنـگ  رکتـدا اسـت دربـوده  اى  وقفـه فقـط سياسـت جهانى دوم تا کنون

 ،سـرمايه مـالى ملـى در سـرمايه فرامليتـىبيشتر سرمايه و ادغام هر چـه  سازى جهانى

بــين هــاى داخلــى ى امپرياليســتى جــاى خــود را بــه جنگهــاجنگهــاى جهــانى بــين دولت

 .انـد اى داده کشـورهاى حاشـيهدر المللـى  بـين هـاى مـالى اليگارشىى يمافياهاى باند

جنگهـاى داخلـى در جهـان  در بارهسازمان ملل هاى تحقيقى  يکى از بزرگترين بررسى

اند که يک  در کشورهايى صورت گرفتهها گجن دو سوم ايندهد که بيش از ینشان م

ترى مهمديگر و شايد نکته . کنندیرد نياز بازار جهانى را تامين ميا چند ماده خام مو 

ى از يکـ کم ها دستن بود که تقريبا در تمام اين جنگاي اثبات کردکه اين تحقيقات 

يعنـى . انـد نيـز اسـتفاده کـرده خـارجى هاى مـزدور " ارتش"از ) دو و گاهى هر( ينطرف

ــــت هائى کــــه ارتشــــ ــــر نظــــارت و کنتــــرل ســــازماندر نهاي هــــاى دولتهاى امنيتــــى زي

المللــى  ســرمايه مــالى بــينهــاى  اليگارشــىهــاى درون رقابت. قــرار دارنــد امپرياليســتى

 دارى ســرمايهاز بــه جنــگ داخلــى بــين بانــدهاى مافيــايى  روزافــزون شــکلىاکنــون بــه 

بــدون  هــر چــه بيشــتر هـايى کــه جنگ. شــودمنجــر مىافتــاده  در کشــورهاى عقــبرنتيـر 

ارتش هـاى مـزدور بيشتر با واسطه هاى امپرياليستى ودولت يا آشکار  مداخله مستقيم

ا  دارى جهـانى  سرمايهکه متفاوتی باندهاى  ،تر به عبارت ساده. دشونیمو نيابتى بر

در اکنـون افتاده بر مسـند قـدرت نشـانده اسـت  در کشورهاى عقب پيشيندر ادوار 

اغلب بـه تحريـک مسـتقيم . اند دها بعد از جنگ جهانى دوم به جان يکديگر افتدوره 
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که قبال اينهـا را بـر مسـند  ییهان دولتاهمالمللى و  هاى بين اليگارشىو غير مستقيم 

خاورميانـه و شـمال آفريقـا مـا در بـويژه  ،دنيـادر  همـين امـروز. قدرت نشانده بودنـد

سياسـتهايى کـه هـر آن . هسـتيم "امپرياليسـتى"هاى ت مخرب ايـن سياسـتاثراشاهد 

 شـده اگـر . ايران را نيز به رقم ديگرى از آمار باال تبديل کننـد کشورى نظير  توانندیم

هـا الزم  ، آشنايى با تجربه جنگ داخلى اسپانيا براى مـا ايرانـىباال  فقط به همين دليل

  . است

بحرانهـاى انقالبـى نيـز همزمـان اى از  هاى داخلـى در بسـيارى مـوارد بـا دورهجنگاما 

ـس از تسـخي ،به گفته لنين. شوندمى ايـان مبارزه طبقـاتى  ر قـدرت توسـط پرولتاريـا 

س از انقالب اکتبر آغاز شد و جنگ داخلى روسيه . شودینمىيابد بلکه تشديد م که 

ايــن در  ،ديگــرمـوارد  امـا در بســيارى. ادامــه داشـت نتيجــه ايـن تشــديد بــود ۱۹۲۲تـا 

اينجـا جنـگ داخلـى . شودینقالبى است که مسبب جنگ داخلى مبحران اخود واقع 

اسـپانيا از جنـگ داخلـى . آخرين حربه طبقات حـاکم بـراى جلـوگيرى از سـقوط اسـت

از تشـکيل دولـت کـارگرى و در واکـنش بـه  پـیشجنـگ داخلـى  ؛ها بـوداين گونه جنگ

واقـع پيـروزى ارتـش  در . به سقوط سلطنت انجاميد آغاز شـدکه  ۱۹۳۱بحران انقالبى 

انقالب نتوانست به دولت  به اين دليل که. بود انقالباين شکست  به معنیفرانکو 

مقـدمات جنـگ داخلـى . کارگرى بيانجامد، ضد انقالب در جنـگ داخلـى پيـروز شـد

روسيه نيز در واقع قبل از تسـخير قـدرت در فاصـله بـين فوريـه و اکتبـر فـراهم شـده 

 اش خنثـىکـامال امـا نتوانسـت  ع آن را به تعويـق انـداختها وقو پيروزى بلشويک. بود

داخلـى منجـر  ىبـه سـرعت بـه جنگـتوانـد یمبحران انقالبـى  بايد گفتبنابراين . کند

المللـى نيـز بـه کمـک ضـدانقالب داخلـى  شود و در اين جنگ نيروهـاى ارتجـاعى بـين

  . خواهند شتافت

آن بــه نيروهــاى انقالبــى و نحــوه ســرايت از لحـاظ داخلــى اســپانيا جنــگ بـدين ترتيــب 

. اى برخوردار است نيز از اهميت ويژهالمللى و تاثير آن بر تاريخ معاصر  ارتجاعى بين

در ايــن ژنــرال فرانکــو نيروهــاى ارتجــاعى بــه رهبــرى پيــروزى تــوان گفــت یبــه جــرات م

ا به نفع فاشيزم يکى از مهمترين عواملى بود که جنگ  و به تغيير تناسب قوا در ارو
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و برجســته ســاختن بررســى ايــن تاريخچــه  ضــرورت. انجاميــدجنــگ جهــانى دوم آغـاز 

ـايى يکـى از مهمتـرين موضـوعات تحقيقـى بـه را  جنگ داخلی اسپانیاهايش درس ارو

بيشــترين تعــداد کتبــى کــه در بــاره موضــوع جنــگ در دو دهــه . تبــديل کــرده اســت

حتى بدون آنکه . گذشته منتشر شده به جنگ داخلى اسپانيا اختصاص داشته است

آينده ايران را نيز چنـين شايد اين بيم که  زيمپردابجزييات اوضاع ايران  بخواهيم به

. سـازدمىاهميـت  حـائز يـز نبراى مـا را مطالعه تاريخچه اين جنگ سرنوشتى رقم زند 

ا مسـلح  احتمـال  خاورميانـهو اوضـاع  جمهـورى اسـالمىبا در نظر گـرفتن رژيـم سـرتا

يـد را نباتمـام عيـار جنگ داخلى يک  بهسياسى در ايران بحران شديد هر فراروييدن 

ى تاريخچـه بررسها  ايرانىکم مى توان گفت براى ما از اين لحاظ دست. ناديده گرفت

  .باشدتر  آموزندهتواند یمجنگ داخلى روسيه جنگ داخلى اسپانيا از 

در واکــنش بــه بحــران انقالبــى آغــاز شــد، بررســى خــود داخلــی اســپانیا امــا اگــر جنــگ 

تـر  حتى آموزنده انقالب اسپانيا و عملکرد نيروهاى متفاوت اجتماعى در اين انقالب

تکـاليف  بـا ترکيبـى از ،انقالبى بود مرکـب نظير انقالب روسيهانقالب اسپانيا . است

تـرين  افتـاده اسـپانيا يکـى از عقـب ،در آغـاز قـرن بيسـتم. ىسوسياليسـتو دموکراتيک 

ايى  دستگاه مفلوک سلطنتى هنوز به کمک کليسـا و . شدمحسوب مىکشورهاى ارو

جـدى رهبـرى ايجـاد يـک بـورژوازى اسـپانيا در امـا . درت را در دست داشـتقارتش 

از . روســيه نــاتوانتر بــود ۱۹انقــالب دموکراتيــک حتــى از بــورژوازى قــرن نجــام بــراى ا

ــازار جهــانى ســرمايه طــرف ديگــر  ــه ب ــود و  اقتصــاد اســپانيا نقــدا ب دارى گــره خــورده ب

از لحاظ عملکرد قانون رشد ناموزون . دارى در اسپانيا غلبه داشت مناسبات سرمايه

انقـالب اگـر پيـروزى . و مرکب در عصر امپرياليزم نيز بررسى ايـن تجربـه مهـم اسـت

انقالب اسپانيا نيز اثبات دوم آن شکست اثبات عملکرد اين قانون بود اولين روسيه 

شـرايط بـراى انقـالب سوسياليسـتى در عصـر امپريـاليزم  .چند بصورت منفىهر  ؛بود

تــرين کشــورها  زودتــر از پيشــرفتهتوانــد یدارى م افتــاده ســرمايه کشــور عقــب در يــک

در واقع بررسى تاريخچه جنگ داخلى اسپانيا يعنـى بررسـى ايـن مسـئله . فراهم شود

ــى  چــراکــه  ــداســخ سوسياليســتى بحــران انقالب ــون  میطلبی  ندنتوانســتو چــرا انقالبي

  .را تحقق دهندانقالب سوسياليستى 
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مطالبی که در این مجموعه میخوانید همگـی در گرمـاگرم انقـالب و جنـگ داخلـی 

کایی، . اند اسپانیا نوشته شده به وقت  ۱۹۳۶در سال فلیکس مورو، تروتسکیست آمر

ـا فاشـیزم؟: جنگ داخلی در اسـپانیانوشتن جزوه  عضـو لیـگ  بـه سـوی سوسـیالیزم 

کا انقالب و ضدانقالب میتوان گفت این جزوه نسخه ابتدایی . بود ١کمونیستی آمر

ک سال بعد تحریر کرد و علیـرغم گذشـت هشـتاد سـال از  در اسپانیا است که مورو 

ــگ داخلــی  ــاره جن ــار نوشــته شــده درب ــرین آث کــی از بهت ــان  نوشــته شــدن آن همچن

  . اسپانیاست

د میکند است که تروتسـکی آن  مقاله بلندی انقالب اسپانیا و خطراتی که آن را تهد

ـس از اسـتقرار جمهـوری در ایـن کشـور نوشـت  ،۱۹۳۱را در ماه مه  تروتسـکی . عنی 

س از تبعید از فرانسه چند ماهی در اسپانیا اقامت داشـت و  ۱۹۱۶پیشتر در مارس 

ایـن را بـه روشـنی در . یخ ایـن کشـور را مطالعـه کـرده بـوددر این مدت به خـوبی تـار 

گـری کـه دربـاره انقـالب و جنـگ  و در نوشته اسپانیاانقالب در جزوه  های پرشمار د

انقــالب اســپانیا و خطراتــی کــه آن را در مقالــه . داخلــی در اســپانیا نوشــت میبینــیم

د میکند مواضع انحرافی و خائنانۀ کمینترن را در آزمون انقالبی که در اسپانیا  تهد

نـد نیروهـا ارائـه میدهـددر شرف وقوع است بررسی میکند و تحلیـل دقیقـی از ب . رآ

در آن تروتســکی  نوشــته شــده و  ۱۹۳۷در دســامبر  آخــرین اخطــار :درســهای اســپانیا

در میـــان . انتقـــاد میکنـــد) پـــوم(حـــزب کـــارگری وحـــدت مارکسیســـتیبخصـــوص از 

کـی را بـه  سـیون چـپ بیننیروهای فعال در اسپانیا، پوم بیشـترین نزد  المللـی اپوز

با وجود این،  .ه برای انقالب سوسیالیستی مبارزه میکردداشت و تنها نیرویی بود ک

اشتباهات تـاکتیکی مهلکـی انجـام داد کـه سـرانجام بـه قیمـت نـابودی ایـن حـزب و 

ـــد، . پیـــروزی ضـــدانقالب تمـــام شـــد ـــه ایـــن مجموعـــه کـــه اثـــر والـــد هل آخـــرین مقال

کــان تروتســـکی اســت،  بـــه طــور مفصـــل بــه نقـــد پـــوم تروتسکیســت آلمـــانی و از نزد

  . میپردازد

                                                           
١
کــا  مــارتین و  مکـس شــاختمنو  جیمــز کنــونـس از اخــراج  ١٩٢٨در اواخــر  لیــگ کمونیسـتی آمر

ــاالت متحــدهاز  ابــرن بــه اتهــام تروتسکیســت بــودن تشــکیل شــد و نقــش بخــش  حــزب کموونیســت ا
کای  سون چپ بینآمر   . را داشت المللی اپوز
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برخالف انقالب پیروزمند اکتبر در روسیه، در اسپانیا ضدانقالب پیروز شـد و علـت 

بـه  این شکست فقط نیروی عظیم فاشیزم و ارتجـاع داخلـی و خیانـت اتحـاد شـوروی

ــک و عــدم شــناخت کــافی از نبــود بلکــه  سوســیالیزم د تئور تجربــۀ آشــفتگی شــد

گـری بـود کـه پیـروزی ضـدانقالب انقالب اکتبر ر  وسیه و نقش نیروها در آن عامل د

ــی در اســپانیا حــاوی درســهای . فاشیســت را تســریع کــرد ــن جهــت جنــگ داخل از ای

ارزشمندی است، و غیاب معنـادار ایـن درسـها در ادبیـات سیاسـی نیروهـای مـدعی 

  .آنان از آشفتگی مواضع امروز و فرداینشانۀ روشنی است  سوسیالیزم در ایران 
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دادهای اسپانیا خالصه   تا پیروزی فرانکو ای از رو
 

  قرن هجدهم

  ناپلئون بخشی از خاک اسپانیا را اشغال میکند ۱۸۰۸

ب قانون اساسی ۱۸۱۲ ن مجلس توسط اولی تضمین کنندۀ حقوق لیبرالی تصو
در در دوران جنگ ) به معنای محاکم سراسری" سنرالِ خِ کورتس ("ملی اسپانیا

ــا بر خــواهی علیــه اشــغالگران. ا عمــال اجــرا قــانون اساســی . جنبشــهای جمهور
 مسـتعمراتکودتاهـای نظـامی، از دسـت دادن : ثبـاتیدوره ای از بی. نمیشود

شه ا، ظهور اند کا، رشد صنعت و پرولتار   .های آنارشیستی در آمر

سلســله شورشــهایی در مســتعمرات . هــااســتقرار مجــدد دودمــان بوربورن ۱۸۷۵
  .کارائیب

  حزب سوسیالیست کارگری اسپانیاتاسیس  ۱۸۷۹

کای  ۱۸۸۸ ۀ سراسری کارگران{)UGT"(ت خ او "تاسیس سند به دسـت } اتحاد
  .سوسیالیستهای اسپانیا

ــاالت متحــده ۱۸۹۸ ــا ا : از دســت رفــتن آخــرین مســتعمرات. جنــگ اســپانیا ب
کو، جزایر فیلیپین   .کوبا، پوئرتو ر

  قرن بیستم

مــوج اعتصــاب در . کــار حکــومتی محافظــه. تاجگــذاری آلفــونس هشــتم ۱۹۰۲
  .آندولوس و باسک

خواهان در انتخابات مجلس. اعتصاب در بیلبائو ۱۹۰۳   .پیروزی جمهور

گــر اعتصــاب در بیلبــائو ۱۹۰۶ ــدار شــدن . بــار د کادهــای کــارگران در د بار
  .خیابانها
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ســرکوب و اعــدام . اعتــراض و اعتصــاب عمــومی علیــه جنــگ در مــراکش ۱۹۰۹
  .پرشمار

  }کنفدراسیون ملی کار{)CNT"(ت نه سه"تاسیس  ۱۱-۱۹۱۰

مـــــراکش و  -امضـــــای معاهـــــدۀ فرانســـــه. اعتصـــــاب کـــــارگران راه آهـــــن ۱۹۱۲
ت نظامی(پروتکتورای   .اسپانیا از مراکش)حما

رشــد صــنایع اســپانیا بــه . اســپانیا کشــوری بیطــرف در جنــگ جهــانی اول ۱۹۱۵
. یابــدمی دســتمزدهای واقعــی کــاهش. خــاطر نیازهــای کشــورهای درگیــر جنــگ

  .مبارزات کارگری گسترده میشود

  .ت خ او و ت.ان.ثاعتصاب سراسری با فراخوان  ۱۹۱۶

ای بازداشــته. اعتصــاب سراســری انقالبــی در تمــام منــاطق کشــور :اوت ۱۹۱۷
  .گسترده

  .حزب کمونیست اسپانیاتاسیس  ۱۹۲۱

م ۲۶-۱۹۲۱ ـــــدهی عبـــــدالکر ـــــا فرمان ـــــف مـــــراکش ب ـــــگ در ر  ۱۹۲۱در . جن
ــوال ــرد ان ــر  ناسیونالیســتهای مراکشــی در نب ــش شکســت ســختی ب اســپانیا  ارت

  .)در ارتش اسپانیا کشته ۱۰۰۰۰بیش از (تحمیل میکنند

شـتیبانی  ۱۹۲۳ مو دریورا با هماهنگی آلفونس هشـتم و بـا  کودتای جنرال پر
کتاتوری نظامی. بورژوازی ارلمـان، : برقراری د کنار گذاشته شدن انتخابات، 
  .... احزاب و 

ف مراکش ۱۹۲۵   .توافق با فرانسه برای سرکوب شورش در ر

کتاتوری :دسامبر ۱۹۲۵ ان رسمی د مو دریورا نخسـت وزیـر بـاقی . ا ولی پر
  .میماند

ا{)FAI"(فای"تاسیس  ۱۹۲۷ بر   }فدراسیون آنارشیست ا

  .بحران اقتصادی و شورشهای دانشجویی ۱۹۲۸
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مو دریورا از قدرت کناره ۱۹۳۰ برنگه بـه جـای او مینشـیند و . گیری میکند پر
د   .فضای سیاسی را کمی میگشا

۱۹۳۱  

ـــه   ارلمـــانی را  :فور ـــم  برنگـــه . احیـــاءآلفـــونس هشـــتم میخواهـــد رژ
  .استعفاء میدهد

پیـــــروزی قـــــاطع ائـــــتالف . انتخابـــــات شـــــوراهای شـــــهر :آوریـــــل ۱۲  
خواهان و سوسیالیستها   .جمهور

  .ها ی و میان اشتیاق تودهاعالم جمهور  :آوریل ۱۴  

حکومـــــــت موقـــــــت . ادشـــــــاه اســـــــپانیا را تـــــــرک میکنـــــــد :ژوئـــــــن  
خواهجمه(سامورا   ).ور

خواهان و سوسیالیستها . انتخابات سراسری :ژوئیه تا نوامبر   جمهور
ـــت را بـــه دســـت مـــی آزانیـــا بـــه عنـــوان رئـــیس حکومـــت و الرگـــو . آورنـــد اکثر

قــانون اساســی  .بــه عنــوان وزیــر کــار انتخــاب میشــوند) سوسیالیســت(کابــایرو
ب میشود د دموکراتیک تصو   .یاخودمختاری نسبی برای کاتالون. جد

۱۹۳۲  

خو شکست میخورد: اوت   ژنرال . شورش نظامی ژنرال خوزه سانخور
خواه    .عفو میکندرا  او به مرگ محکوم شده ولی حکومت جمهور

قیامهـای دهقـانی گسـترده میشـود ولـی همچنـان در انـزوا : سپتامبر  
  .قانونی میشود یاچارچوب خودمختاری کاتالون. است

۱۹۳۳  

ه   کالیسـتها در بارسـلون گسـترده شـده شـورش آنار : ژانو ولـی کوسند
خــواه قیــام کــارگران آنارشیســت مــزارع را در . ســرکوب میشــود  ارتــش جمهور

خاس با بی   .رحمی سرکوب میکندکاساس و
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ــل   ــه راســت اســت: آوری ــات شــوراهای شــهر بیــانگر چــرخش ب . انتخاب
 اصــالحات ارضــیِ . بحــران اقتصــاد جهــانی روز بــه روز بیشــتر احســاس میشــود

د در روســتاها . وعــده داده شــده در ابعــاد نــاچیزی اجــرا میشــود تحرکــات شــد
  . همراه با اعتصابهای پرشمار

خــواه در انتخابــات مجلــس پیــروز میشــود: نــوامبر   . راســت جمهور
ـــرای درگیریهـــ ـــد آمـــاده میکننـــدطبقـــات دارا خـــود را ب ـــو بی"آغـــاز . ای جد نی

  .}دو سال سیاه{"نگرو

د در بارسلون به شدت سرکوب میشود اعتصابات: دسامبر     .جد

۱۹۳۴  

ـــه   رئـــیس منطقـــۀ ) یـــاناسیونالیســـت اهـــل کاتالون(کومپـــانیس: ژانو
  .میشود یاخودمختار کاتالون

  .اعتصاب در بارسلون سرکوب میشود: آوریل  

خــواه حمالتــش را بــه طبقــۀ کــارگر گســترش : اکتبــر   حکومــت جمهور
  .میدهد

ـــــــر ۴   ـــــــروهکن": اکتب ـــــــای  فدارســـــــیون گ ـــــــار ه  راســـــــت خودمخت
ــب و فاشیســت  کــه توســط نیروهــای روحــانی و ســلطنت )CEDA("اســپانیا طل

  .وارد کابینۀ حکومتی لرو میشود تاسیس شده

ــم : اکتبــر ۵   ــه اعتصــاب عمــومی علیــه رژ حــزب . ارتجــاعفراخــوان ب
د به قیام   .میکند اما آن را عملی نمیکند سوسیالیست تهد

ســرکوب و . را اعــالم میکنــد یــاکومپــانیس اســتقالل کاتالون :اکتبــر ۶  
د خودمختاری کاتالون به دنبال می لغو  اس . آ قیام کـارگران معـدن در آسـتور

هـای  گـروه. زنـدانی ۸۰۰۰۰زخمی،  ۱۰۰۰۰کشته،  ۵۰۰۰: که در خون خفه میشود
ــن قیــام را ســرکوب  مــوری و گــردان نیروهــای خــارجی تحــت رهبــری فرانکــو ای

  .دنمیکن
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۱۹۳۵   

هـــای  ادامـــۀ اقـــدامات ســـرکوبگرانه علیـــه تـــوده. راســـتهـــای مختلـــف  کابینـــه
  .ولی جنبش کارگری ضعیف نمیشود. زحمتکش

۱۹۳۶  

ه     .آزانیا کورتس را منحل میکند: ژانو

ــــــه ۱۶   میـــــــان  امضـــــــای توافقنامـــــــۀ تاســــــیس جبهـــــــۀ خلـــــــق :فور
خواهــــــــان چــــــــپ، حــــــــزب سوسیالیســــــــت، حــــــــزب کمونیســــــــت و  جمهور

ای بـورژوا  اسـاس برنامـه بـر } حزب کارگری وحدت مارکسیسـتی{)POUM(پـوم
 پیـروزی جبهـۀ خلـق). کـارگر زنـدانی ۳۰۰۰۰(لیبرال با وعـدۀ آزادی شورشـیان –

ــت احــزاب کــارگری و . در انتخابــات خــواه بــا حما تشــکیل حکــومتی جمهور
کاها ـس از انتخابـات کـارگران زنـدانیان سیاسـی را آزاد  ۴به فاصلٔه . سند روز 

  . میکنند

ــه و ژوئیــه   ا و شورشــهای پرشــمار همـــراه بــا گســـترش اعتصـــابه: فور
  .تصاحب اراضی و امالک بزرگ

در راس  –شـــــورش نظـــــامی بـــــا فرمانـــــدهی فرانکـــــو : ژوئیـــــه ۱۸-۱۷  
بـا تمـام  -های موری و سربازان مـزدور خـارجی گروه  ۵۰علیـه جمهـوری در تقر

  .ادگان نظامی

ـــه : ژوئیـــه ۲۰و  ۱۹   ـــه میزنـــد و ب ـــای بارســـلون دســـت بـــه حمل پرولتار
علیـرغم امتنـاع حکومـت از . ادگانها حمله میکند و شـهر را در دسـت میگیـرد

ــادی رخ میدهــد همزمــان ارتــش . تســلیح کــارگران همــین اتفــاق در شــهرهای ز
ک سوم خاک اسپانیا را اشغال میکند با    .فرانکو تقر

در . شکلگیری کمیتۀ مرکزی میلیشیای ضدفاشیست کاتالون: ژوئیه  
ی پیروز شده کمیته های میلیشـیاهای شـهر و روسـتا مناطقی که شورش نظام

  .تشکیل میشود
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ـــان اوت   اعـــالم عـــدم دخالـــت فرانســـه و انگلـــیس در اســـپانیا در : ا
تالیا ارسال سالح برای فرانکو را آغاز کرده کهحالی    .اند آلمان و ا

تشـــــکیل حکومـــــت الرگـــــو کابـــــایرو متشـــــکل از وزرای  :ســـــپتامبر ۴  
ـــــر از حـــــزب کمونیســـــت اســـــپانیا خـــــواه و دو وزی . سوسیالیســـــت و جمهور

ــت میکنــدت.ان.ث برنامــۀ ایــن . در حکومــت شــرکت نمیکنــد امــا از آن حما
اتحاد نیروهایی کـه " و " حفظ جمهوری دموکراتیک: "حکومت عبارت است از

  ".برای حفظ جمهوری میجنگند

را تشــکیل " خنرالیتــه"کومپــانیس در کاتــالون حکومــت : تامبرســپ ۲۶  
حضــور  پــومو ت.ان.ثمیدهــد کــه در آن تمــام احــزب کــارگری و همچنــین 

  .دارند

حه: سپتامبر ۲۹   ب ال به حکومت اجازه میدهد میلیشـیا ای که  تصو
  .را در کنترل خود بگیرند

حــه: اکتبــر ۷   ب ال ــارۀ مصــادرۀ اراضــی تصــو ایــن بــر اســاس . ای درب
ــوده ــا شــورش نظــامی در رابطــه ب ــه ب ــانی ک ــط اراضــی مالک حــه فق ــد قابــل  ال ان
ب . مصـــادره اســـت و مصـــادرۀ اراضـــی بـــاقی مالکـــان غیرقـــانونی اســـت تصـــو

حه   .یاهای محلی در کاتالون ای برای منحل کردن تمام کمیته ال

  .رسیدن اولین هواپیماها و کادرهای نظامی از روسیه: اکتبر ۹  

ندۀ  ۴ود ور : نوامبر ۴     .به حکومت الرگو کابایروت.ان.ثنما

ـــوامبر   ـــد: دســـامبر -ن ـــاع از . نبـــرد مادر ـــۀ نظـــامی دف تشـــکیل کمیت
د با فرماندهی حزب کمونیست گادهای بین. مادر حکومت . المللی وورد بار

خــواه بــه والــنس  ــد را محاصــره. منتقــل میشــودجمهور و   ارتــش فرانکــو مادر
د . بمباران میکند   .تسلیم نمیشودمادر

ــد دســتور میدهــد تمــام : دســامبر ۱۲   کمیتــۀ نظــامی دفــاع از مادر
نـدگان حـزب  نیروهای میلیشیا نظامی شده و تحـت فرمـان ژنـرال میاخـا و نما

ـــد آذوقـــه و تســـلیحات و مهمـــات داده  پـــومبـــه میلیشـــیای . کمونیســـت درآ
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ات ایــن . نمیشـود اش  حـزب بــه حالـت تعلیـق درآمــده و دفـاتر خبررســانینشـر
  . تعطیل میشود

۱۹۳۷  

ه ۹     .سقوط ماالگا: فور

تالیا در گواداالخارا: مارس ۲۳-۲۰     .شکست نیروهای ا

ـــل   ـــالون از : آوری ـــۀ کات ـــل نیروهـــای مســـلح  ۱۷حکومـــت خنرالیت آوری
ســـالح کـــردن کـــارگران در  و نیروهـــای پلـــیس خـــود را بـــرای خلـــع نظـــامی شـــبه

خیابانهــای بارســلون و بــه دســت گــرفتن کنتــرل کمــرگ کــه تــا بــه آن موقــع در 
  .بود روانه میکندت.ان.ثدست میلیشیای کارگران 

ــاحکومــت کاتالون: مــه ۱   ــارگری را  ی ــه تظــاهرات و میتینــگ ک هــر گون
  . ممنوع میکند

  .روزهای بارسلون: مه ۷تا  ۳  

گاردهـــای ضـــربت هـــوادار حکومـــت کاتـــالون تـــالش میکننـــد : مـــه ۳  
اســــت را ت.ان.ثســــاختمان ادارۀ تلفــــن بارســــلون کــــه در دســــت کــــارگران 

  .تصاحب کنند

ت کارگران دست به اعتصاب میزنند: مه ۴   بارسـلون پوشـیده . اکثر
کادهـــای کـــارگران میشـــود هـــای دفـــاع محلـــی بـــر شـــهر مســـلط  کمیتـــه. از بار

  .میشوند

کادهــا را رهــا ت.ان.ثرهبــران  :مــه ۵   از کــارگران میخواهنــد کــه بار
ضـــربت حـــزب سوسیالیســـت متحـــد نیروهـــای پلـــیس و گاردهـــای . دکننـــ

  .کارگران را خلع سالح و تیرباران میکنند) کمونیستها(کاتالون

بازداشــتهای . گاردهــای ضــربت حکــومتی بــه والــنس میرســند :مــه ۷  
  .پومو ت.ان.ثگسترده و انتقام خونین از مبارزان 
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 پـــوموزاری کمونیســـت کابینـــه خواهـــان غیرقـــانونی کـــردن : مـــه ۱۵  
  .سقوط حکومت سوسیالیست الرگو کابایرو. میشوند

ـــــرین :مـــــه ۱۷   در ت.ان.ث). سوسیالیســـــت(تشـــــکیل حکومـــــت نگ
-پیــــروزی بلـــوک بــــورژوا"ایـــن حکومـــت را  فـــای. حکومـــت شـــرکت نمیکنــــد

  .مینامد" کمونیست و همچنین پیروزی فرانسه و انگلستان و روسیه

غیرقـانونی  پوم .پوم اجراییعضو کمیتۀ  ۱۰بازداشت : ژوئن ۱۷تا  ۱۶  
  .به دفاع برنمیخیزدت.ان.ث. میشود

و  مبــارزان میلیشــیای کــارگری ،بــورژوازی حــاکم بــر باســک :ژوئــن ۱۹  
اس را خلع ســالح کــرده و بیلبــائو را بــه نیروهــای فرانکــو کــارگران معــدن آســتور

  . میسپارد

  .کنار میکشد یاخود را از حکومت کاتالونت.ان.ث: ژوئن ۲۹  

  .در بارسلون بازداشت میشوندت.ان.ثعضو  ۸۰۰: ژوئیه  

ـــت را دارد ت.ان.ثشـــورای شـــهر آراگـــون کـــه : اوت ۱۰   در آن اکثر
هــوادار نیروهــای نظــامِی . منحــل شــده و حکــومتی فــدرال جــای آن را میگیــرد

خواه را اشغال کرده و رهبـران ت.ان.ثحکومت دفاتر  و سایر سازمانهای آزاد
  . آنها را زندانی میکنند

  .نیروهای فرانکو سانتاندر را تسخیر میکنند: اوت ۲۶  

۱۹۳۸  

  .برای صلح پیشنهاد میکندشرط  ۱۳نگرین : آوریل  

اس را میگیرنـــد: اکتبـــر   . نیروهـــای فرانکـــو شـــهر گیخـــون در آســـتور
خواه به بارسلون منتقل میشود   .حکومت جمهور

۱۹۳۹  

ه     .بارسلون تسلیم میشود: ژانو
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ه ۲۴     .آزانیا استعفاء میدهد: فور

د: مارس ۲۸     .ورود نیروهای فرانکو به مادر

درژۀ پیروزی نیروهای فرانکو : مه ۲۰   کتاتوری فرانکـو در . در مادر د
  .اسپانیا برقرار میشود سرتاسر 
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دادهای جهانی   رو
  

  سازی در اتحاد جماهیر شوروی بحران جهانی؛ اشتراکی

۱۹۳۰  

  .الملل کمونیست بین) دورٔه چپروی(دورٔه سوم  

۱۹۳۳  

ه ۳۰   ش میشود: ژانو   .هیتلر صدراعظم را

ــه ۲۷   شــتاک: فور ــه جنــبش کــارگری در آتشســوزی را ؛ آغــاز حملــه ب
  .آلمان

  .ممنوع شدن احزاب کارگری در آلمان: ژوئیه  

۱۹۳۴  

ـــــا  ۱   ـــــه ۱۶ت ـــــن: فور ـــــی در وی ـــــگ داخل ـــــرکوبی میلیشـــــیای جن ؛ س
  .سوسیالیست

ـــه ۱۲تـــا  ۶   ـــد میکننـــد؛ : فور در فرانســـه انجمنهـــای فاشیســـتی تهد
  .واکنش جنبش کارگری

  .حزب کمونیست در فرانسه -تفاهمنامٔه حزب سوسیالیست : ژوئیه  

ــه : ســپتامبر   ، برآمــده از جامعــه ملــلورود اتحــاد جمــاهیر شــوروی ب
  .پیمان ورسای

می در اتحــاد  قتــل کیــروف؛: دســامبر   کهای قــد آغــاز ســرکوبی بلشــو
  .جماهیر شوروی

۱۹۳۵  
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ه     .اژوف دبیر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی: فور

  .تفاهمنامٔه فرانسه و شوروی: مه ۲  

  .حزب کمونیست در فرانسه -تفاهمنامٔه حزب سوسیالیست : ژوئیه  

۱۹۳۶  

  .موج اعتصابها در فرانسه: ژوئن  

ــــف و : ســــپتامبر-اوت   نوو اولــــین دو محاکمــــات مســــکو؛ اعــــدام ز
  .کامنف

  .آغاز کمک نظامی روسیه به جمهوری اسپانیا: اکتبر  

  .نامٔه استالین به الرگو کابایرو :دسامبر ۲۱  

  .پیمان ضدکمینترن میان آلمان و ژاپن: دسامبر ۲۵  

۱۹۳۷  

ه     .دومین دور محاکمات مسکو: ژانو

اکیر: ژوئن     .اعدام فرماندهان ارتش سرخ از جمله توخاچفسکی و 

۱۹۳۸  

ه   ش ضمیمٔه آلمان نازی میشود:فور   .اطر

  .سومین دور محاکمات مسکو: مارس  

تالیا: سپتامبر   تانیا و ا   .امضای توافق مونیخ میان آلمان، فرانسه، بر

۱۹۳۹  

    .هیتلر چکسلواکی را اشغال میکند: مارس  
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  ضیح اسامی اشخاص و نیروهای سیاسیتو 
 

ــۀ سراســری کــارگران): UGT(ت خ او  کایی در ســال . اتحاد ایــن ســازمان ســند
  .توسط اعضای حزب سوسیالیست تاسیس میشود ۱۸۸۸

سـکِیردا کمونیسـتا سـازمان کوچـک وابسـته بـه ): Izquierda Comunista(ا
ــان تروتسکیســتی کــه در ســال  ســیون چــپ از  ۱۹۲۷جر بــه خــاطر دفــاع از اپوز

  .حزب کمونیست اسپانیا اخراج میشود

در  ۱۹۳۰ایــن ســازمان مارکسیســت در ســال ): BOC(بلــوک کــارگری و دهقــانی
دارسیون سوسیالیستی در اسـپانیا و مدافع تشکیل ف. بارسلون تاسیس میشود

بخشی از این حزب کوچک به حزب آنـدرس نـین . خودمختاری کاتالونیا است
  .را تشکیل میدهد پومپیوسته و 

از بــه هــم  ۱۹۳۵در ســال .حــزب کــارگری وحــدت مارکسیســتی): POUM(پــوم
پیوستن کمونیستهای چِپ حول آندرس نین و بلوک کـارگری و دهقـانی خـوان 

ااش  نام روزنامه. میگیردمورین شکل    .است باتا

گسـیاس در سـال ): PSOE(حزب سوسیالیست کـارگری اسـپانیا  ۱۸۷۹ـابلو ا
ایــن حــزب بــه هنگــام تاســیس، خــود را حــزب . ایــن ســازمان را تاســیس میکنــد

الملـــل ســـوم بـــه  مـــدافعان تشـــکیل بین. مارکسیســـت مینامـــد -سوسیالیســـت 
  .میشوندهنگام تاسیس کمینترن از این حزب جدا 

از بــــه هــــم  ۱۹۳۶در ســــال ): PSUC(حــــزب سوسیالیســــت متحــــد کاتالونیــــا
د پیوستن سوسیالیستها و استالینیستها بوجود می   .آ

انهــای  ۱۹۲۱در ســال ): PCE(حـزب کمونیســت اســپانیا از بــه هــم پیوســتن جر
کالیســت بــر محــور پیوســتن بــه  مختلــف سوسیالیســت و آنارشیســت و سند

   .است موندو اوبررونام روزنامۀ این حزب . شودالملل سوم تشکیل می بین
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ایــن فدارســیون  ۱۹۱۰الملــل اول در ســال  اعضــای ســابق بــین): CNT(ت.ان.ث 
کایی آنارشیست را در بارسلون تاسیس میکنند   .سند

ــر : فــاالنژ اســپانیا ــن ســازمان فاشیســت در اکتب ــو  ۱۹۳۳ای توســط خــوزه آنتونی
کتاتور سابق اسـپانیا تاسـیس میشـود مو دریورا د سر میگل پر مو دریورا،  . پر

شــه ــاالنژ خــود را مــدافع روشــها و اند تالیــا میدانســت ف ایــن . های فاشــیزم ا
کالیسـتی-کمیتـۀ نظـامی تهـاجم ملـیبـا  ۱۹۳۴سـازمان در سـال  ادغــام  سند

در نبردهـــای خیابــانی علیـــه چپهـــا و اعتصـــابگران  ۳۵و  ۳۴در ســـالهای  شــد و 
ــۀ . دخالــت داشــت ــات فور ــر از  ۱۹۳۶در انتخاب درصــد رای آورده و در  ۱کمت

ه. آغــاز ژوئیــه غیرقــانونی میشــود داران و مرتجعــان علیــه  امــا خصــومت ســرما
ش حکومت جبهۀ خلق به سرعت بر صفوف این سازمان می ـد و فعالیتهـا  افزا

ــک دادگــاه نظــامی خلقــی، . بــه ســرعت بــا نیروهــای فرانکــو هماهنــگ میشــود
مو دریورا را بازداشت و  به اعـدام محکـوم میکنـد ـس از آن . خوره آنتونیو پر

ـس . سازمان فاالنژ در سازمانهای ناسیونالیسـت ادغـام میشـود سـازمان فـاالنژ 
کی از اجزای دولت فرانکو است   .از جنگ داخلی 

ــا، تاســیس در ســال ): FAI(فــای بر و متشــکل از  ۱۹۲۷فدارســیون آنارشیســت ا
ـــه  انهـــای مختلـــف آنارشیســـت از جمل ـــال چـــپ ایـــن .ت.ان.ثجر نـــدۀ ب نما

ــه اســت نــدۀ بخــش معتــدل آن گارســیا اولیو ارســیا گ. ســازمان دوروتــی و نما
ه در حکومت جبهۀ خلق   .دادگستری میشود وزیر اولیو

ایـن سـازمان از ): CEDA(اسـپانیا خودمختـار راسـت های  کنفدارسیون گروه
توسط  ۱۹۳۳ۀ به هم پیوستن تعدادی از احزاب کوچک راست افراطی در فور

ـــز  ـــل روبل ـــا ژی ـــات . میشـــودتشـــکیل  خـــوزه مار ـــن ســـازمان در انتخاب  ۱۹۳۳ای
ــه دســت  ــک  آورد مــیموفقیــت چشــمگیری ب خــواه نزد ــه حکومــت جمهور و ب

فاشیسـت  ضـربِت های  است که گروهدر درون صفوف همین سازمان . میشود
  .به کارگران و دهقانان مبارز یورش میبرندخود را سازمان میدهند و 

  

*  
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ه وزیر حکومت الرگو کابایرو . فایاز رهبران ): ۱۹۰۱-۱۹۸۰(خوان گارسیا اولیو
خـود را بـه بارسـلون میرسـاند تـا  ۱۹۳۷در روزهـای مـه . در دوران جنگ داخلی

  .مسلحانۀ کارگران کمک کند به در هم شکستن مبارزۀ

تـــو ندالســـیو پر ـــس از برقـــراری . سیاســـتمدار سوسیالیســـت): ۱۸۸۳-۱۹۶۲(ا
در پـی پیـروزی راسـتها . در حکومت آزانیا وزیر میشود ۱۹۳۱جمهوری در سال 

ــه نیروهــای راســت وامیگــذارد ۱۹۳۳در انتخابــات  ــن . میــدان را ب  ۱۹۳۶در ژوئ
ـدی بـر  تشـکیل  ۱۹۳۶ای پیـروزی در انتخابـات همراه با آزانیا ائتالف چـپ جد

جبهـۀ خلقـی . این ائتالف بال مرکزی جبهۀ خلقی را تشـکیل میدهـد. میدهند
در فـردای . درصـد از راسـت میبـرد ۳۳،۲درصـد در برابـر  ۳۴،۳انتخابات را بـا 

ژوئیــۀ فرانکــو، بــه الرگــو کابــایرو ملحــق شــده و همــراه بــا او و حــزب  ۱۸کودتــای 
  .قامهای وزارتی باقی میماندکمونیست اسپانیا در م

مــــو دریــــورا ــــم  ۱۹۲۳در ): ۱۸۷۰-۱۹۳۰(میگوئــــل پر بــــه قــــدرت رســــیده و رژ
کتاتوری برقرار میکند ها حکومـت را واگـذار  تحت فشار توده ۱۹۲۹در سال . د

خواهـان  در . میکند کناره گیـری او از قـدرت فرصـت را بـرای پیـروزی جمهور
  .انتخابات شوراهای شهر مهیا میکند

ــد خــانواده):  ۱۸۹۶-۱۹۳۶(بوئنــاونتورا دوروتــی ــا . ای کــارگری فرزن از جــوانی ب
اش  بـه خـاطر مواضـع انقالبـی. در اعتصابهای کارگری شرکت میکنـدت  .خ .او

س . ناچار به مهاجرت میرود. از این سازمان اخراج میشود آنارشیست شده و 
ر ســـالهای د. میپیونـــددت.ان.ثبـــه  ۱۹۲۹از بازگشـــت بـــه بارســـلون در ســـال 

کــی از محبــوبترین رهبــران  ــه وقــت شــورش . اســت فــایو ت.ان.ثبعــدی  ب
اســــت بــــرای ت.ان.ثنظـــامی فرانکــــو و در حـــالی کــــه بارســــلون در کنتـــرل 

بــا خواســت . بــه آراگــون میــرود گــردان دوروتــیزی ســاراگوس در راس آزادســا
خواه و  رهبران حزب کمونیست برای نظامی کـردن میلیشـیا  حکومت جهمور

ای کـه از طـرف نیروهـای فرانکـو  بـا گلولـه ۱۹۳۶نـوامبر  ۲۰در . ت میکندمخالف
ــا . شــلیک نشــده کشــته میشــود مشــخص نیســت کــه مــرگ او تصــادفی بــوده 
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کــی از رهبــران کــارگری  خواســته جمعیــت . خــالص شــوند" مــزاحم"اند از شــر 
نشـان از محبوبیـت او و همینطـور  -هـزار نفـر۲۵۰ –حاضر در مراسم تـدفین او 

  .آنارشیستها در آن دوره دارد نیروی

ـــا ژیـــل روبلـــس سیاســـتمدار راســـت افراطـــی حـــامی ): ۱۸۹۸-۱۹۸۰(خـــوزه مار
مو دریورا کتاتوری پر خواه . د ـس از . اقـدام مردمـیرهبر حزب ضـدجمهور

کنفدارســیون گــروه هــای راســت  کــی از موسســان  ۱۹۳۱اعــالم جمهــوری در 
 ۱۹۳۳ــس از موفقیــت ایــن ســازمان در انتخابــات . اســت خودمختــار اســپانیا

ـۀ . مدتی وزیر جنگ میشود درصـد  ۳۳جبهـۀ خلـق بـا  ۱۹۳۶در انتخابـات فور
روبلـس بـه مـدافعان سـلطنت . آراء ائتالف نیروهای راسـت را شکسـت میدهـد

ــان جنــگ داخلــی . دون کــارلو میپیونــدد ا ــا او هــم نظــر نیســت و در  فرانکــو ب
در ســال . رفتــه و خــود را مخــالف فرانکــو معرفــی میکنــدروبلــس بــه مهــاجرت 

کار فرانکـو جـای خـود  به اسپانیا باز میگردد و در جمع مخالفان محافظـه ۱۹۵۳
حــزب کــی از موسســان  ۱۹۷۵ــس از مــرگ فرانکــو در ســال . را پیــدا میکنــد

از ائـتالف . ادغـام شـد ائـتالف خلقـیاسـت کـه بعـدتر بـا  دموکرات مسـیحی
  .کنونی بیرون آمده است حزب مردمیخلقی 

بارهــــا . سیاســــتمدار لیبــــرال اســــپانیا): ۱۸۷۷-۱۹۴۹(تو آلکــــاال ســــامورانیِســــ
  .۳۶تا  ۳۱جمهور اسپانیا از سال  نخستین رئیس. وزیر میشود نخست

ــــه در ســــپتامبر ): ۱۸۷۲-۱۹۳۶(خــــوزه ســــانخورخو ــــش ک  ۱۹۲۳از اعضــــای ارت
ت میکند مو دریورا حما کتاتوری پر ف در مـراکش در . قاطعانه از د جنگ ر

ـــس از آن در  ـــد و  ـــه عهـــده  ۱۹۲۸شـــرکت میکن ـــدهی گـــارد نظـــامی را ب فرمان
ـد اقـدام بــه  ۱۹۳۲در اوت . بـه جمهـوری میپیونــدد ۱۹۳۱در . میگیـرد در مادر

بـه لیسـبون تبعیـد . کودتا میکند که با دفـاع فـوری کـارگران شکسـت میخـورد
ودتـای نظـامی فرانکـو در هنگام برگشت به اسپانیا برای پیوستن بـه ک. میشود

 .تصادف هوایی کشته میشود
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بنیانگــذار . از رهبــران سوسیالیســت): ۱۸۶۹-۱۹۴۶(فرانسیســکو الرگــو کابــایرو
در دوران . حــزب سوسیالیســت کــارگری اســپانیااز اعضــای رهبــری   .ت خ او 

مو دریورا از  کتاتوری پر میان قدرت و طبقۀ کـارگر در نوسـان  ۱۹۳۰تا  ۱۹۲۳د
ــم در . جمهــوری دوم وزیــر کــار اســتدر . اســت هنگــام گــردش بــه راســت رژ
در مواجهــۀ بــا کودتــای نظــامی ژوئیــۀ . مواضــع چــپ اتخــاذ میکنــد ۱۹۳۴ســال 
کای آنارشیسـت و مخـالف  ۱۹۳۶ مدافع پیمان میـان حـزب کمونیسـت و سـند

تـو اسـت نـدگی پر در . بال معتدل حزب سوسیالیست کارگری اسـپانیا بـه نما
خواهــان .وان رئــیس حکومــت و وزیــر جنــگ انتخــاب میشــودســپتامبر بــه عنــ ۴

ــدار حکــومتی در منــاطق تحــت حاکمیــت  ــذیرش اقت ــظ نظــم در ارتــش و  حف
خواهــان اســت ــام . جمهور خواهــان در جنــگ داخلــی و قی شکســتهای جمهور

ای به استالینیستها میدهد تا او را وادار به اسـتعفاء  کارگری در بارسلون بهانه
ــا حــزب  –کــرده و خــوان نگــرین  سوسیالیســت و مــدافع اتحــاد تمــام و کمــال ب

  .به جای او بنشیند -کمونیست اسپانیا

س کومپـانیس خـواه  از چهـره): ۱۸۸۲-۱۹۴۰(لو کاتالونیـا در دهـۀ هـای جمهور
ۀ  مدتی شهردار . ۲۰ در . اکاتالو  خنرالیتۀرئیس  ۱۹۳۴بارسلون، سپس از ژانو

برابــر مخالفــت ائــتالف راســت بــا اصــالحات ارضــی و خودمختــاری در کاتــالون 
ـس از  .وجـود دارد" دولتـی کاتـالون" در جمهوری فدرال اسپانیا میکنداعالم 

 ۱۹۳۶ســال  در  .خــانگی محکــوم میشــود حــبسســال  ۳۰آن محاکمــه شــده و بــه 
. رهبری ائتالف با نیروهای چپ را به عهده میگیـرد س از پیروزی جبهۀ خلق

  .و زندانی شده و سپس اعدام میشوددر بارسلون بازداشت  ۱۹۴۰در سال 

ــرو ــدرو ل خــواه و . نگــار روزنامــه): ۱۸۶۴-۱۹۴۹(آلخان از جــوانی خــود را جمهور
خـواهنـدۀ در بارسلون نما. مخالف روحانیت معرفی میکند ـۀ جمهور  اتحاد

خــواه رادحــزب جمهاســت و  بــه خــاطر مواضــعش  .را تاســیس میکنــد کــالور
. اسـتو به همین خاطر در میان تشکلهای کـارگری محبـوب  شدهبارها تبعید 

کالیزم او با رشد جنبش انقالبی فروکش میکنـد در آغـاز جمهـوری در . اما راد
ـــس از مـــتهم کـــ ۱۹۳۱ ـــی زود  ـــر کشـــور شـــده ســـپس خیل ـــا وزی ـــتالف ب ردن ائ

ــس از پیـروزی راســت در  ۱۹۳۴در نـوامبر . گیــری میکنـد کنـارهسوسیالیسـتها 
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اســت حکومــت منصــوب میشــو  ــه ر ــات ب دو ســال "حکومــت او طــی . دانتخاب
با مبارزات کارگران علیه سلطۀ بـورژوازی بـر دولـت بـا خشـونت برخـورد " سیاه

ــد ــورژوای محافظــه. میکن خــواه ب ــک جمهور ــرو در کســوت  کــار از فرانکــو و  ل
ش میخو  اس را ســرکوب کنــدنیروهــا  .اهــد کــه قیــام کــارگران معــدن آســتور

رسواییهای مالی متعـدد بـه دوران حضـورش  در  آشکار شدن نقش او  سرانجام،
ــدادهای . میدهــددر عرصــۀ سیاســی خاتمــه  و بـــه  نــدارد ۱۹۳۶نقشــی در رو

  . میکندمهاجرت  هنگام کودتای نظامی فرانکو به پرتغال

در . کـار ای بـورژوا و بـه شـدت محافظـه خـانوادهاز ): ۱۸۹۲-۱۹۵۶(خوان نگرین
 حـزب سوسیالیسـت کـارگری اسـپانیابه عنـوان فـردی معتـدل بـه   ۱۹۲۹ال س

ای بــه نــام  در حکومــت کابــایرو وزیــر اقتصــاد اســت و نیــروی ویــژه. میپیونــدد
ســتهای منــاطق  ۲۰۰متشــکل از  کــارابینروس ســگیری  ــرای باز ــر را ب ــزار نف ه

در انتقال نیمی از طـالی . مرزی با فرانسه از دست آنارشیستها مستقر میکند
پرداخت کمکهـای نظـامی شـوروی  ر بانک اسپانیا به مسکو برای پیشموجود د

وقتی حکومت کابایرو هـدف حملـه اسـت از  ۱۹۳۷مه  ۱۷در . مشارکت میکند
در دوران . وزیـر منصـوب میشــود آزانیـا بـه عنـوان نخسـتجمهـور  ئـیسطـرف ر 
خواهان متوقـف کـردن  آنانوزیری به کمونیستها تکیه دارد و همراه با  نخست

وقتی احساس میکند که شکست در جنـگ  ۱۹۳۸در .  انقالب اجتماعی است
ک است تالش میکند با فرانکو مذاکره کند اما فرانکـو نمیپـذیرد ـ. نزد ا ان بـا 

ناهنده میشود ک و سپس به فرانسه    .جنگ به مکز

کالیســـت در . متولـــد کاتـــالون): ۱۸۹۲-۱۹۳۷(آنـــدرس نـــین بعنـــوان آنارکوسند
ــه بــینت.ان.ث الملــل ســوم  فعالیــت میکنــد و مــدافع پیوســتن ایــن ســازمان ب

کاهای سرخ بینو الملل سوم  بینکی از رهبران . است از سـال . الملل سند
کان تروتسکی است ۱۹۲۱ سیون چپ به  ۱۹۲۶در . کی از نزد  . میپیوندداپوز

سـکِیردا کمونیسـتاکیل سازمان  تشدر به اسپانیا بازمیگردد و  ۱۹۳۱در سال   ا
فاء میکند بـاالخره از تروتسـکی جـدا  در پـی اختالفهـای متعـدد. نقش مهمی ا

خـــواکین مـــورین  دهقـــانِی بلـــوک کـــارگری و میشـــود و بـــا گـــروه کـــوچکش بـــه 
در  روزی جبهـۀ خلـقـس از پیـ. را تاسـیس میکنـد پـوممیپیوندد و همراه بـا او 
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این انتخاب سیاسی . وزیر دادگستری میشود یادر حکومت کاتالون ،انتخابات
ـان روزهـای انقالبـی مـه  .مـورد حملـۀ تروتسـکی قـرار میگیـردبه شـدت  در جر

ـــریدر بارســـلون و  ۱۹۳۷ ـــان درگی ـــومو ت.ان.ث در جر ـــا استالینیســـتها پ  ،ب
ــد و  در  او مــاموران اســتالین  ــن  ۲۰را میدزدن ــه  آلکــاال دهنــارسدر  ۱۹۳۷ژوئ ب

  .قتل میرسانند
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  ١مقدمه

  

گر،  کـد ـک بـه  سربازان فاشیست و میلیشیاهای کارگر، فرو شده در سـنگرهایی نزد
گر گفتگو میکنند کد ادزنان با    :در درنگی میان آتش جنگ، فر

ادزنـان  کــی فر . شــما هـم فرزنــدان دهقانــان و کارگرانیــد«:میپرســداز میـان کــارگران 
نجــا باشــید و همــراه مــا بــرای جمهــوری بجنگیــد کــه در آن دموکراســی و  ــد ا شــما با

  ».آزادی هست

اسخی می گر  د که دهقانان، از زمان  بیدرنگ از سوی د د؛ و همان چیزی را میگو آ
اسخ به فراخوان ۱۹۳۱برقراری جمهوری در    .اند رفرمیستها گفته، هر بار در 

جمهوری به شما چه چیزی برای خوردن داد؟ جمهوری برای ما چـه کـرده کـه حـاال «
ش بجنگیم؟   »ما برا

در همین مکالمٔه جزئی که بطور اتفاقی در مطبوعات ثبت شده جوهر مسئلۀ جنگ 
ان است   . داخلی بخوبی نما

ـــا درصـــد جمعیـــت را تشـــکیل میدهنـــد، هنـــوز بـــه جب ۷۰دهقانـــان، کـــه  هـــۀ پرولتار
ــش جمهــوری در ســال . انــد نیامده نــان در زا انفعــال و . هــیچ نقشــی نداشــتند ۱۹۳۱ا

در شــورش پرولتـری اکتبــر . شـد ۱۹۳۳خصومتشـان باعـث پیــروزی ارتجـاع در نــوامبر 
ــا اعــالم کــرد کــه . دخــالتی نکردنــد ۱۹۳۴ بــه جــز در کاتالونیــا و والنســیا کــه پرولتار

                                                   
  ای است از  این اثر ترجمه ١

Felix Morrow (1936), The Civil War in Spain: Towards Socialism or Facism, New 
York, Pioneer Pulishers 

فلـیکس مـورو، . در گرمـاگرم جنـگ داخلـی در اسـپانیا نوشـته شـده اسـت ۱۹۳۶این جزوه در دسـامبر 
ات  کــایی، ســردبیر ســابق نشــر ــاالت متحــدهحــزب کــارگران سوسیالیســت تروتسکیســت آمر و از   ا

انقـــالب و کتـــابی نوشـــت بـــه نـــام ) ۱۹۳۸(رهبـــران ایـــن حـــزب در دهـــه چهـــل مـــیالدی، دو ســـال بعـــد
کی از بهترین تحلیلهـای مارکسیسـتی انقـالب و جنـگ داخلـی در  انیاضدانقالب در اسپ که همچنان 

 . اسپانیا به شمار میرود
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م اکنـون دارد آن را میـان دهقانـان تقسـیم میکنـد، و موافق مصادرۀ زمینها است و ه
ــه تصــاحب زمینهــا  ــاطقی از آندالوســیا کــه خــود کــارگراِن اراضــی اقــدام ب ــه جــز من ب

ا نخواسته است کرده   . اند، هنوز تودۀ دهقانان برای جنگیدن در کنار کارگران به 

ــان دارد بــدون پــیش  هــیچ جنــگ داخلــی عمیقــی ماننــد آنچــه امــروز در اســپانیا جر
ک برنامۀ اجتماعِی انقالبی پیروز نشده است با این حال به نظر میرسد تنها . نهادن 

ــی کــه  ــایروبرنامــۀ حکومــت ائتالف ــرد در عرصــٔه  کاب ــزی جــز نب در رأس آن اســت چی
ان حکومــت گفتــه اســت. نظــامی نیســت ــس از پیــروزی «:کــی از ســخنگو مــا تنهــا 

ـم از مطالبـات سیاسـی و اجتمـ هـای مختلـف موجـود در  اعی گروهاست که حق دار
مز(».جبهۀ خلقی چپ دفاع کنیم ـک «) سپتامبر ۲۰، نیویورک تا در برنامۀ ما فقط 

امـا اگـر خـوب نگـاه کنـیم میبینـیم کـه » چیز وجـود دارد و آن حصـول پیـروزی اسـت
کــه حکومــت ائتالفــی ســر میدهــد حــاوی » از جمهــوری دموکراتیــکدفــاع «شــعار 
اما چیزی نیست جز برنامـۀ رفرمیسـتیِ دفـاع  این برنامه هست؛ ای اجتماعی  برنامه

مترین«از    . ابزار سیاسی وجه تولید بورژوایی» مال

معنای مشخصی داشت که » آزادی، برابری، برادری«در انقالب کبیر فرانسه، شعار 
ـــد کـــار و  عبـــارت بـــود از زمـــین بـــرای دهقانـــان، آزادی بـــرای ســـرفها، دنیـــای جد

قـــدرت اقتصـــادی ســـتمگران فئـــودال، و فرانســـه را در دســـت  انـــدوزی، امحـــاء ثروت
بـــا » زمـــین، نـــان، آزادی«در انقـــالب روســـیه، شـــعار . بـــورژوازی انقالبـــی قـــرار دادن

بسیج کـرد، چـون بـه معنـای دگرگـونی  کرنسکیو  کورنیلوفموفقیت مردم را علیه 
د شعارهای انق. روسیه بود ا با ای اسپانیا نیز به همین صورت  البـی اختیـار پرولتار

ا در جنگ داخلی پیروز نخواهد شد   .کند 

نـک ایـن حقیقـت مهـم را تشـخیص داده و بـه همـین خـاطر  ای کاتالونیا هم ا پرولتار
ــادی در مرزهــای کاتالونیــا محــدود نخواهــد مانــد شبرنامــۀ انقالبــی همــین . مــدت ز

گـــری از جبهـــۀ خلـــق،  کالیســـت،امـــروز خبـــر رســـید کـــه حـــزب د کـــه  حـــزب سند
کالیستآنارک س از شورش مـاه اکتبـر ضـرورت سـازماندهی سیاسـی  وسند هایی که 

ای سوسیالیســتی بــرای ادامــۀ  ، خواهــان برنامــهه انــدخــود را درک کردنــد آن را ســاخت
عنـی جنـاح چـپ . آمیز جنگ داخلی شده است موفقیت » افراطـی«حضور کابـایرو، 

خـت افتـادٔه ایـن واقعیـت دارد کـه  جبهۀ خلق، در راس حکومت، نشـان از درک از ر
ه توده گذشـتۀ کابـایرو نـه » افتخـارات«امـا . داری نمیجنگنـد هـا بخـاطر حفـظ سـرما
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گز  نـده جا ین محتوایی مشخص برای برنامـۀ سوسیالیسـتی انقالبـی اسـت و نـه در آ
  .میتواند باشد

ـای اسـپانیا را در طـی ایـن  در صفحات پیش رو گـزارش تجربـۀ انقالبـِی غنـی پرولتار
ای اسپانیا بـه لطـف همـین تجربـۀ شـگفت و غنـی . نج سال کوتاه میخوانید پرولتار

امـروز بـه درسـهای انقـالب . ا بـه دسـت گیـردآموزد چگونه سرنوشت خـود ر  دارد می
  .روسیه درسهای به همان اندازه عمیق انقالب اسپانیا نیز افزوده میشود

  

  ۱۹۳۶سپتامبر  ۲۲نیویورک، 
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ش جمهوری    ۱۹۳۱ -زا

  

کپارچه«انقالبی بود  ۱۹۳۱آوریل  ۱۴انقالب  . »باشکوه، بدون خشونت، صلح آمیز و 
خـواه  مردم در انتخابات سراسری  شوراهای شهر  به ائـتالف جمهوریدو روز قبلتر، 

. و همین، برای تمام کـردن کـار آلفونسـو کـافی بـود ،سوسیالیست رای داده بودند –
امـا در وقـایع قبـل و بعـد از سـال ... جمهوری اسـپانیا بـه همـین سـادگی از راه رسـید

با تنها واقعٔه عاری از خشونت مرتبط ب ۱۹۳۱   .ا انقالب بوداین تقر

د بود می جد ش رژ ک قرن در پی زا اما فلِج قرنهـا فرتـوتی و زوال  . اسپانیا بیش از 
تر از ایـن  خـونین. میکـردکه میراث امپراتوری بود هر حرکتـی را محکـوم بـه شکسـت 

چهـار انقـالب . آمدنـد تالشها اما تاریخ شکستها و مجازاتهایی بـود کـه در پـی آن می
که به چهار دوره وحشت سفید انجامید صرفا نقاط اوجـی  ۱۸۷۵عمدۀ پیش از سال 

بودند در آهنگ مداوم شورشهای دهقانی و نظـامی و جنگهـای داخلـی و خیزشـهای 
شـت  ها و ضـدتوطئه ارتـش و توطئـه ٢هایپرونونسیامنتوای و  منطقه های دسـتهای 

  .پردۀ دربار

ارک انقـالب بـورژوایی بورژوازی مدرن هم که دیر بـه صـحنه آمـده بـود بـه دنبـال تـد
کا بازمیگردد؛ جنگی . نرفت بنای صنعت و حمل و نقِل مدرن به جنگ اسپانیا و آمر

د افکنـد نـوزایی «دورۀ  ۱۹۱۴تـا  ۱۸۹۸سـالهای . که اسپانیا را به جوش و خروشی جد
ه دوره.( نامیده شده است» ملی ). داری جهانی نیز بـود ای که بهار دیرهنگام سرما

ایع  اسپانیایی و کاتالونیایی که در آن دو دهـه رشـد کـرده بودنـد در اما صاحبان صن

                                                   
وقتـی بخشـی از ارتـش مخالفـت خـود را بـه طـور علنـی بـا . اسـت" اطالعیـه"در اسپانیایی به معنـای  ٢

ــا خــود همــراه کنــد ــز ب گــر ارتــش را نی ــاوت ت. حکومــت مســتقر اعــالم کــرده و میکوشــد بخشــهای د ف
پرونونســیومنتو بــا کودتــا و پــوتچ در ایــن اســت کــه دســتکم در آغــاز خواســت خــود را بــدون خشــونت و 

سـها از متـرجم فارسـی اسـت مگـر آنکـه  غیـر آن . مترجم فارسی. [اقدام نظامی اعالم میکند انو همه 
 ]گفته شود
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می  اثبــات وفــاداری هــای مــالک و زمینــدار در  ترین خانواده خــود بــه ســلطنت بــا قــد
القـاب اشـرافی گرفتنـد و قطعـات  -کنـت رومـانوِنسمانند  –ای  عده. رقابت بودند

م را در شــخص خــ ــد ــد و ق ــد و اقتصــاد جد دن ــین خر ــور کردنــدبزرگــی زم . ود متبل
گر با وامهای رهنی و وصلت با خانواده عده های اشـراف زمینـدار میـان ایـن دو  ای د

ال فئودالیزم را برای خـود حفـظ کـرده بـود امـا بـه نـدرت از . پل زدند ال و کو شاه،  
بـورژوازی . هـای اقتصـادی بـورژوازی تـن میـزد همراه شدن در مخاطرات ماجراجویی

دی برای استثمار بود فتح مراکش را که سال  که به دنبال گستره آغـاز  ۱۹۱۲های جد
ه گرفت آلفونسوشده بود از  بیطرفِی پرمنفعت آلفونسو در جنـگ جهـانی او را . هد

ـد  نزد بورژوازی که برای چهار سال راه بـازار جهـانی را بـر اجنـاس خـود گشـوده مید
  .محبوب ساخت

ــا ــازار را ب ــس از جنــگ ب الیســتها  ــا و وقتــی امپر ــای کاتالونی ــد و پرولتار س گرفتن ز
ــایی کــه بــر ســر ارتــش در  اســپانیا دســت بــه مبــارزات گســترده ای زدنــد و وقتــی بال

ــرد، صــاحبان صــنایع  ــین ب ــان از ب ــزد کــارگران و دهقان ــم را ن ــت رژ مــراکش آمــد منزل
مــو دریــوراکاتالونیــا مخــارج کودتــای  کتــاتور در ارائــۀ . را متقبــل شــدند پر برنامــۀ د

کالیســتها و  هــای عمــومی و موانــع تعرفــهطرح ای ســنگین و از میــان بــردن آنارکوسند
ه ـدی  روانه کردن اتحاد های سوسیالیستی به مراجع حل اختالف قضایی، تکـان جد

به صنعت داد و برای ریورا و آلفونسو بیشترین محبوبیت را نزد بـورژوازی بـه همـراه 
انی بر رونـق اسـ. آورد ا ـٔه بحران جهانی نقطه  ریـورا بـا  ۱۹۳۰پانیا گذاشـت و در ژانو

انداختـه  بدنۀ اصلی بورژوازی اما همچنان بر دامن آلفونسـو چنگ. افتاد ٣سقوط پزتا
که کمی بعدتر در راس جمهوری قـرار  آلکاال سامورا ۱۹۳۰سپتامبر  ۲۸هنوز در . بود

م ترتیب داده شده  گرفت در میتینگی عمومی که برای اعتراض به مسیر حرکت رژ
  .بود، سخنانش را با مدح تاج و تخت تمام میکرد

ــد پــرچم ســرخ و پــرچم ۱۹۳۰در ایــن میــان، در مــاه مــی  ان و کــارگران مادر دانشــجو
در مـاه سـپتامبر . ندازی پلیس کشـیده بـودجمهوری را برافراشته بودند و کار به تیرا

ۀ سراسـری کـار(ت . خ .اوسوسیالیستها و  خـواه تـوافقی  بـا گروه) اتحاد هـای جمهور
کسره کنند ـد در بیلبـائو در بارسـلون . کردند تا کار را با سلطنت  در سویل در مادر

بــا  در والنســیا و غیــره اعتصــابهای انقالبــی بــه دنبــال آمــد و برخوردهــای مرگبــاری

                                                   

 واحد پول اسپانیا 
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ک جا قرار بود روز . نیروهای مسلح رخ داد دسامبر شورش کارگران با شورش  ۱۲در 
نظامیان در ارتش همزمان شود امـا سـربازان زودتـر از موعـد شـروع کردنـد و شـورش 

ت کـرده بودنـد اعـدام شـدند و همـین . ناموفق از آب درآمد سربازانی که آن را هـدا
خــ ســند و در آن اعــالم  واه بیانیــهباعــث شــد رهبــران سوسیالیســت و جمهور ای بنو

ـد  مـدلکنندگان به زنـدان  امضاء. اند خواهان برقراری فوری جمهوری کنند که مادر
وزیر از  نخسـت برنگـرِ . افتادند و آنجا را بدل به مرکـز حیـات سیاسـی اسـپانیا کردنـد

شــتیبانی بــرای  ٤تســیور کســر استیصــال خواســت  م همچــون  را بــر اســاس مــدل قــد
خـواه سوسیالیسـت ناکـام آلفون کوت ائـتالف جمهور سـو برقـرار کنـد امـا بـا اعـالم بـا

انتخابــــات شــــهرداریها نشــــان داد کــــه مــــردم هــــوادار . برنگــــر اســــتعفاء داد. مانــــد
  .اند جمهوری

تنها در این لحظه آخـر بـود کـه صـاحبان صـنایع، وحشـتزده از اعتصـابهای عمـومی و 
نکه کارگران آشکارا داشتند مسلح میشد ند و سوسیالیسـتها بـه اعتصـاب سراسـری ا

دنـد کـه در برابـر گـرگ انقـالب، سـلطنت قربـانی نـاچیزی اسـت د میکردند، د . تهد
ده است بورژوازی  ت داد که جنگیدن بیفا فقط و فقط زمانی که خود  آلفونسو رضا

ــذیرفت می. نیــز جمهــوری را  ــرین حــزب از احــزاب جمهوری قــد خــواه  ترین و بزرگت
کــالر  حــزبعنــی  ــس از آمــدن  اد لــرو، بــرای آمــدن جهمــوری هــیچ تالشــی نکــرد و 

طلبان همراه شد؛ همین واقعیت به روح جمهوری  جمهوری نیز خیلی زود با سلطنت
ــد شــکل داد ــه. جد ارلمــان اســپانیا دائمــا ب  ایــن حــزب در طــول  ســه دهــه فعالیــت 

ــوده اســت رشــوه ــتهم ب بکــاری م ــب و فر ــاجگیری و تقل ــان حــزب عوامفر. دهی و ب ب
کال در مبارزه با ناسیونالیزم کاتالونیا درخدمت سـلطنت قـرار گرفتنـد؛ دزدی و  راد

 جبهـۀ خلـقکـه حـاال در رهبـری ( ایـن حـزب  ای کـه هـم مسـلکان فرانسـوی باجیگیری
کالهـای  چنان به آن شهره) قرار دارند سه با کارزارهـای نیرومنـدی کـه راد اند در مقا

ــه پــیش برده اســپانیا علیــه صــاحبان صــنایع ــازد و بانکــداران منفــرد ب ــد  رنــگ میب  -ان
اکت قطور پول در خفا بـه دسـت بانیـان کـارزار رسـیده  کارزارهایی که هر بار وقتی 

کال عبـارت بـوده . اند به ناگهان متوقف شده شیوۀ معمول جدل در درون حزب راد
آلـودۀ ایـن درسـت بخـاطر تـاریخ بـه شـدت . از اتهام زنی متقابل به فساد و باجگیری

می خواه بوده است،  حزب و علیرغم این که قد ترین و بزرگترین حزب بورژواجمهور

                                                   
ران ســـلطنت بـــود و در آن اشـــراف و در اســـپانیا معـــادل مجلـــس ســـه طبقـــۀ در فرانســـۀ دو  کـــورتس ٤

 .روحانیون و طبقۀ سوم حضور داشتند
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حتـی کاتولیکهـایی . با حضور آن در اولین حکومت جمهوری به شدت مخالفـت شـد
سـامورا  کسـی اسـت کـه در آغـاز بـه طـور . مثل سـامورا هـم در زمـره مخالفـان بودنـد

ای از وزیـران سـلطنت بـود بهتـر از هـر  رهخواهان جمهوری بود و چـون بـرای دو  جدی
کالهـا را بــه خــدمت  کسـی میدانســت کـه آلفونســو بـرای رســیدن بــه چـه اهــدافی راد

  . میگرفت

ـادی کـه لروحزب  خـواه، علیـرغم حامیـان ز ، بعنوان محافظه کـارترین حـزب جمهور
مشغول دست اعضای آن و  نرفتبه دنبال رهبری سیاسی  داشتدر میان بورژوازی 

گـر . شـدندا زدن برای بـه دسـت آوردن مقامهـای پرمنفعـت و  ایـن تـرس در میـان د
ــد  خواهــان و سوسیالیســتها وجــود داشــت کــه اگــر ایــن بــار رســوائی بــه بــار آ جمهور
د را بگیرد، و همین ترس، اثر بازدارنـدۀ سـختی بـر  بان جمهوری جد ممکن است گر

کالها گذاشت ـم را تـرک ک. راد ردنـد و بـا روحانیـان حـول چیـزی هـم نگذشـت کـه رژ
ـد خرسـندتر هـم بودنـد  ژیل روبلـز نهـا همـان  –همـراه شـدند و در موقعیـت جد و ا

تشـان بـا روحانیـت  کالهایی بودنـد کـه تـا پـیش از آن بـرگ برنـدٔه تبلیغاتشـان ضد راد
  !بود

ش داشــت، احــزاب  حــزب چــپ کاتالونیــابجــز  ــان را هــم در میــان اعضــا کــه دهقان
گر چ خواهِ د یزهای دستسازی بودنـد کـه بـرای انتخابـات مـاه آوریـل سـاخته جمهور

ـه ـت مردمــی نـاچیزی نیـز داشـتند، چــرا کـه ال ـایینی طبقــۀ  شـده بودنـد و حما های 
  .متوسط در اسپانیا ناچیز و ناتوان است

ـــه ،در نتیجـــه ـــای اتحاد ها  تنهـــا حامیـــان واقعـــی جمهـــوری سوسیالیســـتها و پرولتار
بود که جمهوری تنها میتواند گذری باشد به سـوی  معنی آنواقعیت به  این. بودند

در ایـن مرحلـۀ . سـلطنتی و سوسـیالیزم-مبارزه برای قـدرت میـان ارتجـاع فاشیسـتی
  .آخر در اسپانیا جایی برای جمهوری دموکراتیک نبود

برای مبـارزه آمـاده نشـد و بـه جـای  حزب سوسیالیستبا این حال متاسفانه رهبری 
دگاه خر    . همراه شد آزانیابورژوایی  دهآن با د

دگاه، به اعتراف مدافعان آن، آشکارا از انقـالب  : فرانسـه کپـی شـده بـود ۱۷۸۹این د
نکــه اســپانیا راهــی طــوالنی از رشــد صــلح ــن مســیر  ا ــر خــود دارد و در ای آمیز در براب

ف انقـالب بـورژوایی را بـه انجـام  سـت وظـا خواهـان و کـارگران میبا ائتالف جمهور
س از  –س از این رشد . درسان ایـن جمهـوری بـه جمهـوری  – ۱۹۳۱عنی چند دهه 
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تــوامــا رهبــران سوسیالیســتی نظیــر . سوسیالیســتی مبــدل خواهــد شــد ، کابــایرو، پر
ـم آراکیسـتین، دلبـایو، بسـتیروس، دلوس ریـوس ، کـه دسـتکم تـا میانسـالی در رژ

یری طـوالنی خواهـد سلطنت پرورده شـده بودنـد، میگفتنـد کـه ایـن مسـ آسیاییِ  شبه
د، سـنگر اصـلی سوسـیالیزم در اسـپانیا، هنـوز همچـون سـالهای دهـۀ نـود ! بود مادر

قــرن گذشــته شــهر صــنایع دســتی بــود و سوســیالیزمش نیــز ترکیبــی بــود از رفرمیــزم 
گسیاسماندۀ بنیانگذار آن،  عقب دموکراسـی آلمـان، -و بدترین نوع سوسیال ابلو ا

  .عنی نوع بعد از جنگ آن

کالیزم کــه رهبــری ج  عنــی آنارکوســند ــای اســپانیا  گــردر میــان پرولتار ــان مهــم د ر
ـــه را در دســـت داشـــت  و به ت .ان .ث ت . خ .اوهای  انـــدازه نیمـــی از نیـــروی اتحاد

ایــن  امــا ،عضــو داشــت، بــر شــهر صــنعتی مــدرن بارســلون چیــره بــود  سوسیالیســت
. غییــر چنــدانی نکــرده بــوددر کوردوبــا ت ۱۸۷۲اش در ســال  از کنگــرۀ موســس ســازمان

بدبختانـــه ایـــن ســـازماِن مخـــالف سیاســـت در آمـــدن جمهـــوری نقشـــی نداشـــت، در 
ت منفعالنه اختیار کرد و همین که گـرد و غبـار  روزهای سرخوشی اولیه موضع حما

ک . امید فرونشست بـه پـوتچیزم فروغلتیـد ـدئولوژ واضـح بـود کـه اسـپانیا رهبـری ا
ــد ســپری میشــد تــا . ــان بیابــدخــود را  نمیتوانســت در ایــن جر  ــنج ســال انقــالب با

کالیزم از نفی متعصبانۀ امتناع از ورود به عرصه سیاسی فاصـله بگیـرد و  آنارکوسند
  .برای رسیدن به دولتی کارگری بجنگد

 –که مثل اسپانیا کشوری دهقانی بـود –ساختمان اتحاد شوروی و دستاوردهای آن 
ـان انقـالب روسـیه العاده محبوب بود در اسپانیا فوق کها در جر ، اما سیاسـت بلشـو

با ناشناخته مانـده بـود ـک سوسـیالیزم اسـپانیایی . در اسپانیا تقر عقبمانـدگی تئور
و . تنها گـروه کـوچکی بـه دفـاع از بلشـویزم  بلنـد شـدند ۱۹۱۸طوری بود که در سال 

ال کـل بـا اخـراج عمـ کمینتـرنبـه دسـت آمـده بـود،  ۱۹۳۰هر پیشرفتی هم که تا سال 
حـزب . و غیـره از بـین بـرده بـود "روی راسـت"حزب بـه اتهـام ارتـداد تروتسکیسـتی و 

شتیبانی ای که  های گستردۀ کمینترن از آن، در دوره کمونیست رسمی نیز علیرغم 
با هیچ نقش مهمی نداشت کمینتـرن ارتـداد  ۱۹۳۲در مـاه مـارس . به دنبال آمد تقر

گــر تمــام  ــک بــار د ــدی کشــف کــرد و  ایــن در . رهبــری حــزب را کنــار گذاشــتجد
ـــدئولوژی  دوره خـــود را پـــی ) ۱۹۲۹-۱۹۳۴("دوران ســـوم"ای بـــود کـــه استالینیســـتها ا

ـا سوسیالیسـت را  میگرفتند و تشکیل هرگونه جبهه واحد با سـازمانهای آنارشیسـت 
و   ت .ان .ثرد میکردند و آنها را جفت فاشیستها مینامیدند و به جـای آن در برابـر 
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ه"ت . خ .او توخالی میساختند و الف میزدند کـه دارنـد شـوراهای  "های سرخ اتحاد
ــن  در دوره –دهقــانی میســازند  ــد رهبــری ای ــا کــه اصــوال با ای کــه در میــان پرولتار

ـــرد، هـــواداری نداشـــتند ـــه دســـت بگی ـــک «و شـــعار   -شـــوراها را ب انقـــالب دموکراتی
رد  ۱۹۱۷هـومی کـه لنـین در سـال مف -را تـرویج کردنـد » بینابینی دهقانان و کارگران

و  ،و میگفتند این چیزی میان انقالب بـورژوایی و انقـالب پرولتـری اسـت -کرده بود 
نگونه شد که به طرز  تاسفباری وظیفۀ مبارزه برای جلب کردن توده ها را با مبارزه  ا

ــس از آن می ختنــد بــرای کســب قــدرت، کــه  ــد، بــه هــم ر استالینیســتها معجــون . آ
ــا بجــای آن سیاســت اشــتباه  ۱۹۳۵خــود را در ســال  "ســومدورۀ " ــار گذاشــتند ام کن
به این ترتیب در آغاز و در انجـام نقشـی . با بورژوازی را اختیار کردند "جبهۀ واحد"

  .کسره ارتجاعی داشتند

ندگی میکرد  کی واقعی را در اسپانیا نما انی که به طور اصولی سنت بلشو تنها جر
المللـــــی  بـــــود، هـــــوادار جنـــــبش بین پ کمونیســـــتچـــــگـــــروه کـــــوچکی بـــــه نـــــام 

چنـد مـاه پـیش . خود تروتسکی دربارۀ اسپانیا دو جزوۀ مهم نوشـت. "تروتسکیست"
ـــس از  انقـــالب در اســـپانیااز آن کـــه جمهـــوری از راه برســـد  را نوشـــت و بالفاصـــله 

ــد میکنــدانقــالب اســپانیا جمهــوری  را نوشــت و مقــاالت  و خطراتــی کــه آن را تهد
ــدادها  تحریــر کــردمتعــدد د هــیچ کــس بــدون خوانــدن . گــری نیــز  در گرمــاگرم رو

انۀ تروتســکی نمیتوانــد حرکــت و فعــل و انفعــال انقــالب اســپانیا را  تحلیلهــای پیشــگو
ــدادها درســتی نوشــته. بفهمــد ــد رو ــر ســر هــر مســئله مهــم نشــان دادن . های او را ب

ــادات شــبه ژاکــوبنی سوســیالیزم رســمی  ــل اعتق اســپانیا برهــانی تروتســکی در مقاب
ط اســپانیا داشــت و  مارکسیســتی لنینیســتی آورد کــه درکــی مشــخص و غنــی از شــرا

ــالیف دموکراتیــک انقــالب را   ــادر نیســت تک ــورژوایی ق ــداد کــه جهمــوری ب نشــان می
ات شبه چپروانـٔه استالینیسـتها برنامـۀ معینـی را قـرار . برعهده گیرد در مقابل چرند

ک حزب انقالبی با آن   های اسپانیا را به خود جلب کند و آنها  میتواند تودهداد که 
  . را به سوی انقالبی پیروزمند روانه کند

ــک حــزب کــه گــروه کوچــک انگشت احــزاب . شــماری بــود امــا چــپ کمونیســت نــه 
متاسـفانه . گـروه حـزب نیسـت. کشبه ساخته نمیشوند، حتی در مـوقعیتی انقالبـی

تروتســکی کــه گــردش بــه چــپ بدنــۀ  چــپ کمونیســت ایــن را درک نکــرد و بــه تحلیــل
ـدادها نیـز آن را ثابـت کـرده بودنــد  حـزب سوسیالیسـت را پیش بینـی کـرده بــود و رو

ـــِس ایـــن . توجـــه نکـــرد روی از خطـــی اپورتونیســـتی آمـــد کـــه  ، دنبالـــه"چپگرایـــی"از 
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ـس از برافروختـه شـدن شـعله. سرانجام به امضای برنامۀ جبهۀ خلق رسید های  تنها 
بـه سـوی سیاسـتی ) پـومحـاال در (ونی بود که تروتسکیسـتهای سـابقجنگ داخلِی کن

کی بازگشتند   .بلشو

ـا رهبـری ای نداشـت کـه بـرای تکـالیف  در نتیجه، جمهـوری کـه از راه رسـید پرولتار
  !این فقدان بهایی سنگین در پی داشت. اش کند در برابر آماده مهمِ 
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  تکالیف انقالب بورژوادموکراتیک

  

ــنج تکلیــف مهــم در برابــر داشــتجمهــوری بــورژوای ــد بــه انجــام . ی  ایــن تکــالیف با
ــا  ــا بــه ارتجــاع، ســلطنتی  ــد جــای خــود را  ــا با ــم  نصــورت رژ میرســیدند در غیــر ا

گر و دولتی کارگری ا به انقالبی د   .فاشیستی میداد و 

  مسئلۀ ارضی

بــا دوســوم  بــه هنگــام آمــدن جمهــوری بــیش از نیمــی از درآمــد ملــی کشــور و تقر
هفتـــاد درصـــد . صـــادرات و غالـــب درآمـــدهای داخلـــی حکومـــت از کشـــاورزی بـــود

جمعیــت از زمــین ارتــزاق میکردنــد و همــین نشــان میــداد کــه مســئلٔه ارضــی مســئلۀ 
ندۀ اسپانیا است   .عمدٔه آ

ا بدتر است گری در ارو ـک سـوم زمینهـای . تقسیم اراضی در اسپانیا از هر جای د
الت  ک ا زراعی مال زمینداران بزرگ است و گاهی مساحت این زمینها به نیمی از 

گر مال گروهی از . میرسد است که اگرچـه تعدادشـان از  "مالکان میانی"ک سوم د
اند که زارعان صاحب نسق و  ضی بزرگیزمینداران بزرگ بیشتر است، اما صاحب ارا

ک سوم زمینها مال دهقانان اسـت کـه آن . کارگران زمین روی آنها کار میکنند تنها 
ــا مزارعی ــی  هــم غالب ــا تجهیــزات خیل ــار ب ــنج هکت ــامرغوب و خشــک، کمتــر از  ــد ن ان

آن . هــای خــود دهقانــان را نیــز نمیدهــد کفــاف خانواده حتــیابتــدایی، طــوری کــه 
ترانـــه زمین –بی کـــه دهقانـــان دارنـــد زمینهـــای خـــو بـــه  -هـــای باغبـــانی ســـواحل مد

  . اند تقسیم شده خانه هایی در ابعاد حیاط قطعه

  :نج میلیون خانوار دهقان به سه دسته تقسیم میشوند

تنها تعـدادی خـانوار دهقـان در اسـتانهای . هایی ناکافی دارند دو میلیون که دارایی
شی دارند شمالی  زمینهـا  با بـی" مالک"رنه بخش اعظم این دو میلیون وگ. اندک آسا

  .  اند و همیشه برای کار روزمزد آماده فرقی ندارند و گرسنه

نسـق کـه محصـوالت را بــا مالـک قسـمت میکننـد و تحــت  ـک و نـیم میلیـون صــاحب
ســتم ســه گانــۀ مالــک، نزولخــوار کــه تــامین کننــدۀ مــالی محصــول اســت و تــاجر کــه 

دار محصول است قرا   . ر دارندخر
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العـاده نـاچیز اسـتخدام میشـوند و  ک و نیم میلیون کارگر زمین که بـا مزدهـای فـوق
نجــاه روز در ســال کــار پیــدا میکننــد ــا صــد و  . در بهتــرین اوضــاع و احــوال از نــود ت

  .سنت است ۷۵روزی شش پزتا معادل  خوبدستمزد 

بیش از . فه میشودآوری مالیات نیز اضا جمع ،بر استثمار مستقیم موجود در اراضی
نیمی از کـل مالیـات وصـول شـده از اراضـی در نخسـتین سـال جمهـوری از دهقانـان 

طی کــه میلیونهــا دهقــان در آن زنــدگی میکننــد . صــاحب زمــین ســتانده شــد شــرا
ذیر اســت ــده  ، نــزد دهقانــان چینــی و هنــدی،مشــابه آن فقــط در شــرق. وصــفنا د

نجــا گرســنگی کشــیدن در میــان فصــو . میشــود . برداشــت امــری عــادی اســت لِ در ا
هــایی پــر اســت از گزارشــهایی دربــارۀ منــاطقی کــه  مطبوعـات اســپانیا در چنــان دوره

شــه ــد تمــام ســاکنان آن جــز ر ــرای خــوردن ندارن جات جوشــانده چیــزی ب . ها و ســبز
کـی بـه مـدت  د و تصاحب محصول و یورش به انبارها و نبردهای چر شورشهای شد

امـا هـر بـار ثابـت شـده اسـت کـه دهقانـان . انـد انیا بودهک قرن بخشی از تاریخ اسپ
  .پراکنده بدون کمک شهر نمیتوانند خود را آزاد سازند

، سـالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۸سـالهای . چند دهۀ اخیر نیز برای دهقان مرهمی نداشته اسـت
ای خوش بود که این فرصت را به آن داد که وارد  جنگ، برای کشاورزی اسپانیا دوره

این سود  ،زمینداران. ی شود و محصوالتش خود را با قیمت خوبی بفروشدبازار جهان
ش قیمت زمین بود بـا  ش بهای محصول وبه دنبال آن افزا اضافه را که ناشی از افزا

ۀ نقــدی کردنــد ــادی نصــیب . وام دادن بــدل بــه ســرما ش بهــا چیــز ز از ایــن افــزا
ان جنگ اما بار سقوط کشاورزی. دهقانان نشد ا بالفاصله بر دوش دهقانان  س از 

ای وضع کردند، و همـین  انگلیس و فرانسه علیه کشاورزی اسپانیا موانع تعرفه. افتاد
د کــرد .  مســئله، بحــران کشــاورزی اســپانیا را کــه بخشــی از بحــران جهــانی بــود تشــد

در چنان فالکتی افتاده بودند که مناطقی از کشـور کـامال در  ۱۹۳۱دهقانان در سال 
ودی از گرسـنگی بودنـد و لشـکر دائمـی بیکـاران بـود کـه بـر زمینهـا انتظـار معرض ناب
  .میکشید

در چنان وضع اسفباری تنها راه حل ممکن عبارت بود از مصادرۀ فـوری دوسـوم 
ــان ــود .اراضــی زمینــداران و تقســیم آنهــا در میــان دهقان ــن نیــز کــافی نب . حتــی ای

ترا هایی بدوی  ای عمدتا از شیوه نهکشاورزی اسپانیا به استثنای باغهای مناطق مد
ا کمترین استآورد  به دست میهر هکتار  که از  یمحصول. استفاده میکند . در ارو



  د در  ٠

kandokav.com  و  ٧و 

های فشــردۀ کشــاورزی کــه نیازمنــد ابــزارآالت مــدرن و کــود و غیــره  در نتیجــه شــیوه
د مکمل تقسیم اراضی باشد   .است، با

داری اراضی بـه نفـع مناسـبات های فئودالی نگه ها شیوه در فرانسه، با آمدن ژاکوبن
ه ب شد تولید سرما اراضـی تحـت مناسـبات  ۱۹۳۱اما در اسپانیای سـال . داری تخر

ه مالکیت زمینها در کشاورزی اسپانیا از مدتها پیش . برداری میشد داری بهره سرما
ـد و فـروش میشـده و قابـل گروگـذاری و  قابل انتقال بوده است و اراضی در بازار خر

ـــد بـــا مصـــادرۀ . انـــد مملـــو از بـــدهی بودهدر نتیجـــه  در نتیجـــه مصـــادرۀ اراضـــی با
ۀ بانکی همراه میشد، و این البته ضربه ه سرما داری اسپانیا  ای کشنده به سرما

ه   .داری کشاورزی و هم صنعتی میبود، هم سرما

اما حکومت ائتالفی از این واقعیت بدیهی این نتیجه را گرفت که نمیتوان اراضی را 
دهمصاد ای تهیـه کـرد کـه بـر اسـاس آن از  ره کرد و به جای آن طرحهای طویل و بیفا

زمینهای مالکین عمده را بخرد و آنها را تقسـیم کـرده و   طریق ادارۀ اصالحات ارضی
ــان واگــذار کنــد ــه دهقان از آنجــا کــه اســپانیا کشــوری حاصــلخیز . بصــورت اقســاط ب

نـد ضـرورتا خیلـی طـوالنی  نیست و دولـت از راه زمـین درآمـد نـاچیزی دارد، ایـن فرا
آمار و ارقام منتشره توسط حکومت نشان میداد که این شـیوۀ تقسـیم اراضـی . است

ک قرن به طول می   . انجامد دستکم 

  رشد صنعتی اسپانیا

ــتالف جمهوری ــد-خــواه ائ ــا .سوسیالیســت نتوانســت مســئله ارضــی را حــل کن ــا آ ام
  ل و نقل شود؟توانست باعث رشد نیروهای مولد صنعت و حم

الیســتی بــه طــور اســفباری  ســه بــا کشــورهای بــزرگ امپر صــنعت در اســپانیا در مقا
! مایـل خـط آهـن دارد ۸۵۰۰کشوری که از آلمان وسیعتر است فقط . عقبمانده است

 کمـی کمتـر از  ؛درصـد بـود ۱٫۱سهم این کشـور از تجـارت جهـانی فقـط  ۱۹۳۰در سال 
  .پیش از جنگ دوره

رشــدی کــه ایـــن . ۱۹۱۸تــا  ۱۸۹۸از ســال : دوره رشــد صــنعت در اســپانیا کوتــاه بــود
ـان . صنعت در دوران جنگ تجربه کـرد خـود سرچشـمه مشـکالت بیشـتری شـد ا بـا 

ـت نمیکـرد، در  جنگ، صنعت اسپانیا، صنعتی عقبمانده که هـیچ قـدرتی از آن حما
الیستِی تصاحب بازارها به سرعت عقـب ما ایـن صـنعت حتـی از . نـدمیان نبرد امپر
ای خیلــی  موانــع تعرفــه. تــامین بــازار داخلــی ایــن کشــور در بلندمــدت نــاتوان بــود
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مودریورا وضع کرده بود انتقام فرانسـه و انگلـیس را علیـه کشـاورزی  سنگینی که پر
اسپانیا به همراه داشت و با در نظر داشتن این که نیمی تا دو سوم صادرات اسپانیا 

ــس از آن ســقوط مربـوط بــه کشــاورز  ی بــود، حاصـل ایــن انتقــام بحرانــی وسـیع بــود و 
  .به جمهوری ختم شد ۱۹۳۱همین بحران در . بازارهای داخلی برای صنعت

سوسیالیسـت -خـواه این واقعیات مثل روز روشن بود و بـا ایـن حـال ائـتالف جمهوری
ه که همچون وردی جادویی تکرار میکرد ری خـود دا اسپانیا تازه در آغاز رشـد سـرما

است و آنها هر طور شده صنعت و تجارت را خواهند ساخت و بحران جهانی باالخره 
ک میلیون کارگر و . هایی از این دست اجازه خواهد داد و حرف ک به  جمهوری نزد

ان سال  ا افت و تا قبل از  ـک و نـیم  ۱۹۳۳دهقان بیکار در برابر خود  این تعداد بـه 
  . درصد جمعیت را تشکیل میدادند ۲۵ابستگانشان میلیون رسید که به همراه و 

ذیر نشان دادند که صنعت ضـعیف اسـپانیا تحـت  تروتسکیستها با منطقی خدشه نا
ه در حــال گســترش رشــد خواهــد کــرد و  داری تنهــا در بــازار جهــانیِ  مناســبات ســرما

نشــان دادنــد کــه بــازار جهــانی بــرعکس در حــال انقبــاض اســت و در نتیجــه صــنعت 
ــت انحصــار تجــارت خــارجی میتوانــد رشــد کنــد، امــا فشــار  اســپانیا تنهــا تحــت حما

ـد شـدن کشـاورزی آن توسـط فرانسـه و اسـپانیا بـه  ه خـارجی در اسـپانیا و تهد سرما
معنای آن است که حکومت بورژوا قادر نیست انحصار تجارت خارجی را در دسـت 

  .گیرد

ــوی رشــد بیشــتر آ ن را تحــت مناســبات اگــر رشــد دیرهنگــام صــنعت در اســپانیا جل
ه ــامی ســرما ــه، همــین دیرهنگ ــامی روســیه(داری گرفت ــد دیرهنگ باعــث تمرکــز ) مانن

ــن کشــور در بنگاه ــای ای ــزرگ در تعــداد معــدودی شــهر شــده اســت پرولتار . هــایی ب
گـر شـهرهای  بارسلون بزرگترین بندر و بزرگترین مرکز صنعتی این کشور، همراه بـا د

درصد طبقۀ کارگر ایـن کشـور را در خـود جـای داده  ۴۵ صنعتی کاتالونیا، به تنهایی 
ــه کــار  مــابقی، بخــش عمــده. اســت ــد  ب اس و مادر اش در منطقــه بیســکی، آســتور

میلیون کارگر صنعتی دارد اما اهمیـت  ۲در مجموع اسپانیا کمتر از . مشغول است
سه است ای روسیه قابل مقا   . آن از نظر تمرکزی که دارد با پرولتار

  کلیسا

ارلمـانی نبـوده اسـت یی کلیسا از دولت صرفا وظیفـهجدا انقـالب فرانسـه بـرای . ای 
رسیدن به این منظور، اراضی کلیسا را مصادره کرد و برای گرفتن زمینها دهقانان را 
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هاشـان را  کـرد، کلیسـاها و ثروت ینیز با خود همـراه کـرد، انجمنهـای مـذهبی را ملغـ
تـازه آن . مذهبی را غیرقـانونی و ممنـوع کـرد مصادره کرد و برای سالها انجام مراسم

  . وقت بود که در فرانسه جدایی ناقص کلیسا و دولت حاصل شد

خی . ای بود مبرمتـر و عـاجلتر این مسئله ۱۹۳۱در اسپانیای  کلیسـا بـا آن سـابقٔه تـار
کلیسـا بـرای قرنهـا جلـوی هـر نـوع . فقط میتوانست دشمن سرسخت جمهوری باشـد

 ۱۷۶۷در ســال  کـارلوس ســومادشــاه کـاتولیکی مثــل  یحتــ. بـودپیشـرفتی را گرفتــه 
سوعی ارت چاره. ها را  بیرون کند ناچار شد  ای نداشت جز منحـل کـردن  ژوزف بنا

ــرد ۱۸۳۵لیبــرال در ســال  منــدیزابلِ انجمنهــای مــذهبی و  . ایــن انجمنهــا را از بــین ب
بل، هر انقالبی، هر گونه کلیسا تمام انقالبهای قرن نوزده را از بین برده بود و در مقا
ادشاه . شتابی در حیات جامعۀ اسپانیا، حرکتی علیه روحانیت بود حتی آلفونسوی 

به خواست مـردم بـرای کاسـتن « بارسلون ناچار شد اعالم کند که  ۱۹۰۹س از قیام 
و آزادی مـذهب را » مند کردن انجمنهای مذهبی بیشمار توجه خواهد کـرد و قاعده

کلیســا جلــوی هرگونــه . ُرم نظــر آلفونســو را عــوض کــرد البتــه. ختبرقــرار خواهــد ســا
ـــه ا ـــم را میگرفـــت اقـــدامی بـــرای گســـتردن   ۱۹۲۳آخـــرین مـــورد بـــه ســـال . های رژ

نخســـت وزیـــر بـــرای تشـــکیل مجلـــس  آلوســـماِس برمیگشـــت کـــه کلیســـا پیشـــنهاد 
شتیبانی کرد کتاتوری  جـای شـگفتی نیسـت . موسسان را وتو کرد و به جای آن از د

ان هر طغیان اجتمـاعی ۱۸۱۲ه از سال ک کلیسـاها آتـش زده شـده و روحـانیون   در جر
  .به قتل میرسیدند

در مجلـس قرائـت شـد  ۱۹۳۱توان اقتصادی کلیسا را میتـوان از گزارشـی کـه در سـال 
افـت ــک سـوم ثــروت کشــور را در اختیــار . در ســوعی  ایــن گــزارش میگفـت انجمــن 

ــــس از انقــــالب اراضــــی. دارد مصــــادره شــــده بــــود را ارتجــــاع چنــــان  ۱۸۶۸ ای کــــه 
سخاوتمندانه به عنـوان غرامـت بـه کلیسـا بخشـید کـه کلیسـا توانسـت در صـنعت و 

ــه وارد فعالیتهــای اقتصــادی شــود ــار کشــاورزی"بانکهــای انحصــاری . مالی اش  "اعتب
انجمنهـای . نزولخواران روستا بودنـد و بانکهـایی کـه در شـهر داشـت شـرکای صـنایع

ان"تیمــان، (گیــری از کــار بــدون مــزد رهمــذهبی بــا به موسســات صــنعتی ) "دانشــجو
را میگرداندنـد و از ) آسـیاب، خشکشـویی، خیـاطی، پوشـاک و غیـره(وابسته به کلیسا

نـدۀ . این نظـر امتیـاز قابـل تـوجهی نسـبت بـه صـنعت داشـتند کلیسـا بـه عنـوان نما
افــت مــذهب رســمی هــر ســاله ده ــا از صــندوق دولــت در ــون پزت میکــرد، از  هــا میلی
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ه اش، آزاد بــــود و  گذاریهای صــــنعتی هرگونــــه تعهــــدات مالیــــاتی، حتــــی در ســــرما
ادی از غسل تعمید، ازدواج و مرگ به جیب میزد   .درآمدهای ز

ان  نگونـه مطمـئن بـود کـه دانشـجو کلیسا رسما آموزش را در کنترل خود داشت و ا
کالیزم در امانند و دهقانان بیسواد باقی خواهند نیمـی  ۱۹۳۰در سـال   -ماند  از راد

اگر میخواهیم بـدانیم کلیسـا تـا . از جمعیت اسپانیا نه خواندن میدانست نه نوشتن
گری را تــرویج کــرده بــود کــافی اســت بــدانیم کــه تــا همــین اواخــر  چــه حــد خرافــه

اپ را با امضای اسقف اعظم در فروشـگاه ها بخـری و ایـن آگهـی را  میتوانستی عفو 
دی که  اپ امروز ارزان استفرا«: مید   .»مین 

سـتاده در برابرجمهـوری دسته هشـتاد تـا : های بلندجامگانش ارتشی واقعـی بودنـد ا
 ۲۵۰۰۰مـذهبی متعلـق بـه انجمنهـای گونـاگون و بـیش از  مکان ۴۰۰۰نودهزار نیرو در 
آمــوزان  فقــط تعــداد اعضــای انجمنهــای مختلــف از مجمــوع دانش –کشــیش محلــی 

  .آموزان کالج در کشور بود دو برابر تعداد دانش دبیرستانی بیشتر بود و 

د با احتیـاط و  در ماه م جد های آغازین برقراری جمهوری، کلیسا در مبارزه علیه رژ
ای از طرف کلیسا منتشر شـد کـه در آن بـه  در ماه مه نامه: حسابشده قدم برداشت

ندگان کاتولیکی رای دهنـد کـه  خـواه و  مهورینـه ج«کاتولیکها توصیه میکرد به نما
اسخ به این نامه، مردم کلیساها و صومعه. »اند طلب نه سلطنت ها را در ابعـادی  در 

بیشـمار کشیشـان و  با این حال همه میدانستند که ارتِش . گسترده به آتش کشیدند
اد، خانه به خانه در حال تبلیغند مثـل  ،ایـن بـار نیـز. راهبان و روحانیان، با تکاپوی ز

گری در تـاریخ اسـپانیا کـه در آن کلیسـا در مواجهـه بـا تغییـرات احسـاس  هر دورۀ د
ـد نشـانه ،خطر کرده ها از  به ترویج گزارشهای خرافی و معجـزات متوسـل شـد تـا بگو

ند، شمایل مصلوب که از آن خـون : دوران شومی خبر میدهند سهایی که میگر تند
ــد نیرومنــد. جــاری شــده خــواه در مقابــل ایــن تهد چــه میتوانســت  حکومــت جمهور

  بکند؟

د بـود م جد ای را تهیـه کـرد کـه  آزانیـا طـرح مصـالحه: مسئله کلیسا اولین بحران رژ
ب شد گـری تـا . تصو بر اساس این طرح انجمنهای مذهبی نیـز ماننـد هـر سـازمان د

ـد مـورد تعـرض قـرار  زمانی که ثابت نشود بـه منـافع عمـومی لطمـه وارد میکننـد نبا
قول و قرار گذاشته شد که این طـرح فقـط انجمـن عیسـوی را خیلی دوستانه . گیرند

ۀ  منحـل شـد و بـه ایـن ترتیـب حسـابی  ۱۹۳۲شامل شود، انجمنی که تازه در در ژانو



  د در  

kandokav.com  و  ٧و 

گر انتقال دهـد بـا . فرصت داشت تا بخش بزرگی از ثروتش را به افراد و انجمنهای د
ت دولت، کمکهای حکومت به روحانیت رسما خا افت، اعالم رسمی قطع حما تمه 

. با کمکهایی که بـرای آمـوزش بـه کلیسـا پرداخـت میشـد احیـاء شـدبخشی از آن اما 
این تمام برنامۀ . است "بلندمدت"ای  میگفتند بیرون کردن کلیسا از مدارس برنامه

حتی همین قانون به شدت ناکافی نیز خشم بورژوازی . حکومت در مورد کلیسا بود
ــا وزرای کــ ــه تنه ــد ســامورا ورا برانگیخــت و ن خــواه مــورا  اتولیکی مانن بلکــه جمهور

ــرای  ــا مواضــع ضــدروحانیتش در عرصــۀ سیاســت اســپانیا ب ــرو کــه ب ــل ل کــالی مث راد
ست و مقام مادام . انداخته بود، با ایـن طـرح مخالفـت کردنـد العمری به راه خودش 

نکــه در حــرف بــا روحانیــت مخالفــت میکــرد و خواهــان  خــواه بــا ا بــورژوازی جمهور
هتق داران و زمینداران گره خـورده  سیم برابر غنائم بود، عمال منافعش با منافع سرما

نهــا نیــز بــه نوبــٔه خــود بــه کلیســا تکیــه داشــتند  -بــود   کــه از تعــرض بــه قــدرت  -و ا
  .اقتصادی و سیاسی کلیسا کامال ناتوان بود

گـری از ورشکسـتگی حکومـت ائتالفـی اسـت و  چپ کمونیست گفـت ایـن نشـانٔه د
مهــار » بــورژوا دموکراتیــک«نشــان میدهــد کــه ایــن حکومــت حتــی نمیتوانــد تکلیــف 

خواهان این بودند که تمام ثروت کلیسـا مصـادره  انقالبیون. کلیسا را به عهده بگیرد
نـی در مـد ارس فـورا شود، تمامی انجمنهای مذهبی منحل شـده، حضـور معلمـان د

ممنوع شود و از ذخایر مالی کلیسا برای کمـک بـه دهقانـان در بـه زیـر کشـت بـردن 
  .اراضی استفاده شود؛ و از دهقانان میخواستند که اراضی کلیسا را تصاحب کنند

  ارتش

های  تــاریخ اســپانیا در سراســر قــرن نــوزده و ثلــث اول قــرن بیســتم پــر اســت از توطئــه
کسـره کـردن . نظامیهای  پرونونسیامنتونظامی و  ایـن خـود سـلطنت بـود کـه بـرای 

ســیون ارتــش را وارد سیاســت کــرد و ایــن نقــش ممتــاز ارتــش موجــب شــکل  کــار اپوز
ــاد شــد کــه ادارۀ . گــرفتن کاســت افســری در حکومــت شــد ــان ز تعــداد افســران چن

از جملــه نیــروی پلــیس و (مســتعمرات و بخشــی از دســتگاه اداری در خــود اســپانیا را
ـت ارتـش نیـاز . به آنها واگذار کردند) یگارد نظام آلفونسو هر چه میگذشت به حما

بیشــتری پیـــدا میکــرد و افســـران از ایــن موقعیـــت اســتفاده کـــرده و مواضــع خـــود را 
  . مستحکم میکردند
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هــای نظــامی ایــن قــدرت را داد کــه بتواننــد  بــه دادگاه ۱۹۰۵قــانون دادرســی مصــوب 
ارتش به دادگاه بکشانند و مجازات کنند و به شهروندان را به جرم تهمت و افترا به 

ــه انتقــاد از جانــب ســازمانهای کــارگری و مطبوعــات توطئــه علیــه  ایــن ترتیــب هرگون
اعتـراض کـرده  ۱۹۱۷نخست وزیر آلفونسـو در سـال  ،حتی مورا. دولت حساب میشد

در ســال . بــود کــه حضــور نظامیــان ادامــۀ حاکمیــت مــدنی را نــاممکن گردانــده اســت
های حکومت در واکنش به اعتصاب سراسری  ت ارتش که از عقب نشینیکاس ۱۹۱۹

ناراضــی بــود، بــرای فشــار آوردن بــر حکومــت و بــر عمــوم مــردم، خــود را در شــوراهای 
کـی از . افسری متشـکل کـرد و خواسـتار عـزل رئـیس پلـیس شـد وزیـر جنـگ همیشـه 

ــک افسـر وجـود داشـت. آدمهـای آنهـا بـود و بودجــۀ  بـه ازای هــر شـش نفـر در ارتـش 
بودجۀ نظـامی چنـان بـی حسـاب و کتـاب رشـد . میکردنظامی به همین نسبت رشد 

امــا شــوراهای . کـرده بــود کـه حتــی ریــورا تـالش کــرد کاسـت افســری را محــدود کنـد
افسری انتقام گرفتند و بدون آنکـه اعتراضـی کننـد اجـازه دادنـد ریـورا سـقوط کنـد، 

آلفونسـو تـا بـه آخـر از آنهـا . پیوسته بودندپیشتر در کودتای اولیۀ ریورا به او  هرچند
ت کرد   .حما

در کشـوری . سّنِت داشتن کاستی مستقل و ممتـاز خطـر بزرگـی بـرای جمهـوری بـود
افسـران از  ،که بخش تحتانی طبقۀ متوسط خیلی کوچک اسـت و قابـل تمـایز نیسـت

طبقـات فوقـانی انتخــاب میشـوند و ایـن بــه ایـن معنـی اســت کـه روابـط خــانوادگی و 
دوستی و موقعیت اجتماعی و غیره، آنها را بـه زمینـداران مرتجـع و صـاحبان مرتجـع 

ســت افســران را از رده. صــنایع متصــل میکنــد ــایین  در نتیجــه جمهــوری میبا هــای 
عنی از میان دهقانان و کـارگران انتخـاب میکـرد ـد شـتاب . جامعه  بـرای ایـن کـار با

می، کنترل ارتش مسئلۀ م: میکرد   . رگ و زندگی استبرای هر رژ

خــواه  سوسیالیســت چنــین مســئلۀ مهمــی را بــه آزانیــا وزیــر جنــگ  –ائــتالف جمهور
. وی با طرح بازنشستگی داوطلبانـۀ بـا حقـوق از جمعیـت ارتـش کاسـت. واگذار کرد

افسـر  ۷۰۰۰این طرح چنان به چشم افسران مطلوب آمد کـه در عـرض فقـط چنـد روز 
افت حقوق  نیروهای افسری باقی مانده از . بازنشسته شوندذیرفتند تا در ازای در

  . نظر ذهنیت همانی ماندند که در دوران سلطنت بودند

این اقدام را خیانت به انقالب دموکراتیک نامید و خواستار آن شد  چپ کمونیست
ــد را ســربازان از میــان رده هــای  کــه همــۀ افســران کنــار گذاشــته شــوند و افســران جد

که ادارۀ امور را در دست خـود گیرنـد و  کردربازان را تشویق س. ایین انتخاب کنند
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ادآوری میکرد که جمهوری بورژوایی همانقدر وحشیانه با آنها رفتـار میکنـد  به آنها 
جــاد شــوراهای  کوشــیدکــه ســلطنت میکــرد و  ــا کــارگران و ا ســربازان را بــه بــرادری ب

  .مشترک با کارگران انقالبی بکشاند

موکراتیک شـدن ارتـش تکلیفـی ضـروری بـود؛ و ایـن را تکلیفـی نـه د ،از نظر انقالبیون
گــری بــرای ایــن کــار الزم بــود –بــرای ســرنگون ســاختن بــورژوازی  بلکــه  -ارگانهــای د

ناتوانی حکومـت ائتالفـی در . نداقدامی برای جلوگیری از بازگشت ارتجاع میدانست
گری از ایـن واقعیـت برعهده گرفتن این تکلیف ابتدایی انقالب دموکراتیک نشانۀ د

ـک انقـالب پرولتـری قـادر اسـت تکـالیف  انقـالب  "بـورژوا دموکراتیـک"بود کـه تنهـا 
 . اسپانیا را حل کند

  مسئلۀ مستعمرات و مسئلۀ ملی

اندن و پرورش و زوال صـنعت و مالیـۀ بـورژوایی بـه  "فئودالی"سلطنت  نه تنها در زا
ـدترین شـیوه ههایی  حد کافی مدرن بود بلکه با جد داری مـالی وجـود  کـه در سـرما

فــاء کــرد نــوزایی ". داشــت در تصــاحب و اســتثمار مســتعمرات نقشــی فــوق مــدرن ا
فقـط در فاجعـۀ ). ۱۹۱۲-۱۹۲۶(همراه بود با تسخیر و به انقیاد کشـاندن مـراکش "ملی

ده هــزار کــارگر و دهقــانی کــه در حــال انجــام خــدمت نظــامی اجبــاری ) ۱۹۲۱(انــوال
ـس از جنـگ جهـانی اول، سـاالنه هفتصـد میلیـون پزتـا . رفتنـد دوساله بودند از بین

ــود ــات نظــامی در مــراکش ب ــان ســربازان . خــرج عملی ــورا، در می ــای ری ــیش از کودت پ
ای که به نبرد فراخوانده شدند شورشـهایی رخ داد و  وظیفه و سربازان وظیفه ذخیره

ـــد ـــه وقـــت اعـــزام نافرمـــانی میکردن ـــا ا. ســـربازان ب ـــتالف ب ـــالیزم ســـال بعـــد، ائ مپر
ت ) ۱۹۲۵(فرانســــه پیــــروزی نهــــایی بــــر مــــردم مــــراکش را بــــه ارمغــــان آورد و مــــدیر

تکاری بر سر کـار آمـد تـا دهقانـان و اعضـای قبایـل را بـه نفـع  استعماری خشن و جنا
ه   . دار استثمار کند حکومت و تعدادی سرما

یا در سوسیالیست مستعمرات اسپان –خواه  بعد از آمدن جمهوری، ائتالف جمهوری
مراکش را در اختیار گرفت و درست مانند دوران سلطنت بـا اسـتفاده از فرمانـدهی 

سوسیالیستها میگفتند هر وقـت . نظامی خارجی و ارتش محلی بر آنها حکومت کرد
ط اجازه دهد دموکراسی را به مراکش هم خواهند گسـترد و تـالش خواهنـد کـرد  شرا

می مترقی ب   .هره مند گرددکه این کشور هم از مواهب رژ
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ده  تروتسکی و همراهانش گفتند این موضع سوسیالیستها خیانت به مردمی ستم د
د آزاد گـردد است و حتی برای امنیت توده اگـر . های اسپانیا هم که شده مراکش با

نـان اسـت اولـین   نشود، فرماندهان نظـامی خـارجی و ارتـش محلـی کـه در خـدمت ا
جاع خواهـد توانسـت از آنهـا اسـتفاده کنـد و خـود نیرویی خواهد بود که کودتای ارت

گــاه نظــامی ارتجــاع خواهــد شــد ا نشــینی همــه  گفتنــد عقب. مــراکش نیــز بــدل بــه 
ــد  هــای نظــامی و اســتقالل مــراکش خواســته نیروی های مبرمــی اســت کــه کــارگران با
افتن به  آنهابرای  تا وقتـی . ترغیب کنند آنهابجنگند و مردم مراکش را برای دست 

  .های اسپانیا در خطر خواهد بود ه مستعمرات آزاد نشوند آزادی تودهک

بخــش . و باســک مشــابه مســئلۀ مســتعمرات بــودکاتالونیــا مســئلۀ رهــایی ملــی خلــق 
بــورژا در کاتالونیــا  ، کــه حزبــی خرده)چــپ(اســکرابزرگـی از هــواداران حــزب قدرتمنــد 

د  دهقانان صاحب  بود، بـا کـارگران انقالبـی متحـد نسق مبارزی بودند که در واقع با
بــورژوازی  خرده. میشــدند امــا مجــذوب برنامــۀ ملــی خــرده بــورژوازی شــده بودنــد

د که با آن میتواند در برابر نقش ملیت ه دهقانان را متحدی مید ندٔه سرما های  زدا
مســـئلۀ ملـــی در  ۱۹۳۱در ســـال . بـــزرگ و بوروکراســـی دولتـــی اســـپانیا قـــد علـــم کنـــد

الت جنـبش ناسیونالیسـتی در . تری بـه دنبـال آورد ت خیلـی جـدیهای باسک تبعـا ا
التهـــای باســـک جنـــبش روحـــانی  ـــانفوذی بـــود و مجموعـــه –ا ای از  محافظـــه کـــار ب

نــدگان را بــه کــورتس فرســتاده بــود ارتجــاعی ــاالت باســک و . ترین نما و از آنجــا کــه ا
ندۀ کنند ای تعیین کاتالونیا مناطق صنعتی اصلی اسپانیا هستند این مسئله ه برای آ

چگونــه کــارگران و دهقانــان را از انقیــاد طبقــات بیگانــه خــالص : جنــبش کــارگری بــود
  کنیم؟

ک نمونۀ راه حل چنین مسئله آنهـا در برنامـۀ . های روس ارائه داده بودند ای را بلشو
س از انقالب اکتبر اجرا کردنـد ترین  گسـترده. خود شعار رهایی ملی را درج و آن را 

هــا از  توده. ری منــاطق ملــی کــامال بــا وحــدت اقتصــادی همســاز اســتحــد خودمختــا
چنین اقـداماتی هـیچ هراسـی ندارنـد چـرا کـه در جمهـوری کـارگری چنـین اقـداماتی 

  . باعث میشود اقتصاد و فرهنگ آزادانه شکوفا شوند

ــا نامســتقیم بــه  شــتیبانی از رهــایی ملــی، بطــور مســتقیم  گــری غیــر از  هــر موضــع د
شــتیبا نی از بیشــترین حــد تمرکــز بوروکراتیــک جامعــۀ اســپانیا اســت؛ همــان معنــای 

چیــزی کــه طبقــۀ حــاکم خواســتارش اســت و ملیتهــای تحــت ســتم چنــین موضــعی را 
نگونه قلمداد میکنند   .ا
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کتاتوری ریورا رشـد کـرد ـک روز پـیش از . ناسیونالیزم کاتالونیا در دوران اختناق د
ـد مـردم کاتالون یـا سـاختمانهای حکـومتی را تصـرف کـرده و اعالم جمهوری در مادر

خواه و . جمهوری مستقل کاتالونیا را اعالم کردند بالفاصله هیاتی از رهبران جمهور
 - استقالل در قـانون اساسـی کردن لحاظ از جمله  -  سوسیالیست با ترکیبی از وعده

د روانــٔه بارســلون شــدند ــد ســرکوب شــد حاصــل توافــق نهــایی، خودمختــاری . و تهد
خیلـی محــدودی بـود کــه بـه سیاســتمداران کاتالونیــا ایـن فرصــت را داد کـه بــا نشــان 
د هواداران خود را در میان کـارگران و دهقانـان  تی خود از تصمیم مادر دادن نارضا

سوسیالیســـت بـــا ایـــن بهانـــه کـــه جنـــبش  –خـــواه  ائـــتالف جمهوری. حفـــظ کننـــد
انـداخت  ئله را بـه عقـب ناسیونالیستی باسک جنبشی ارتجاعی است حل نهایی مس

و به این ترتیب بـه روحـانیون باسـک کـه از پرولتـری شـدن منطقـه در وحشـت بودنـد 
سوسیالیسـتها بـا ایـن عنـوان کـه بـه . هـا داد فرصتی دوباره برای مسلط شدن بر توده

ــدگاه تعصــبات منطقــه ــا د ــد عمــال ب ــاور ندارن الیســتی اســپانیا  ای ب های بــورژوا امپر
  .همراه شدند

بـورژوا "یـن ترتیـب جمهـوری بـورژوایی نشـان داد کـه اصـال قـادر نیسـت تکـالیف بـه ا
از ایــن رو، جمهــوری نمیتوانســت . انقــالب اســپانیا را بــه انجــام رســاند "دموکراتیــک

. ای کوتــاه دوام داشـته باشـد و تنهـا میتوانسـت مرحلـۀ گـذاری باشـد، آن هـم مرحلـه
د جای خود را به ارتجاع نظا مرحله ا با ـا ای که  ـا سـلطنتی بدهـد  ا فاشیسـتی  می 

ای سوسیالیسـتی  ک انقالب اجتماعی واقعی که به کارگران قـدرت سـاختن جامعـه
مبارزه علیـه ارتجـاع از مبـارزه بـرای سوسـیالیزم جـدا نبـود و ایـن تکلیـف . را میدهد

  .مبرم روز بود
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  ۱۹۳۱ -۱۹۳۳ :حکومت ائتالفی و بازگشت ارتجاع

  

ـک مـاه از انقـالب نگذشـته بــود کـه بـین سـربازان و کـارگران درگیریهــای  ۱۹۳۱ هنـوز 
  .خونینی رخ داد

نال به کاتولیکها که  خواهـان به سـلطنت«حکم اسقف اعظم کارد » طلبان و جمهور
کارگران در دهم ماه مـه . رای ندهند موج به آتش کشیدن کلیساها را در پی داشت

طلبان  سـلطنت. حملـه کردنـد طلب برگزار کرده بود ای که انجمنی سلطنت به جلسه
ـد پیچیـد . به سوی کارگران آتـش گشـودند و آنـان را زخمـی کردنـد خبـر کـه در مادر

نبــرد علیـــه کلیســـا و . طلبان روانــه شـــدند هــایی از کـــارگران بــه شـــکار ســـلطنت گروه
طلبان چنـان ابعـادی گرفـت کـه کـارگراِن مبـارز بـرای ادامـٔه مبـارزه چنـد روز  سلطنت
خواهان گفتند آرام باشـید . ها کردندها را ر  کارخانه سوسیالیستها همصدا با جمهور

ـد طلبانه و بازداشـت  انقالبیـون خواهـان انحـالل تشـکلهای سـلطنت. و به کـار بازگرد
از ایـن بـدتر، سوسیالیسـتها بـه میلیشـیای خـود دسـتور دادنـد تـا . رهبران آنها شدند

در زد و خوردهایی که بعد از  .برای اجرای قانون و حفظ نظم با پلیس همکاری کنند
هیــاتی از طــرف رفقــای ایــن . کــارگر را بــه قتــل رســاند ۱۰آن اتفـاق افتــاد گــارد نظــامی 

حکومـت موقـت . کارگران از حکومت موقت خواست که گارد نظامی را منحـل کنـد
اســخ حکومــت نظــامی اعــالم کــرد و نیروهــای نظــامی در تمــامی شــهرهای مهــم  در 

اش که هنوز برای شاه خلع  و ارتش آلفونسو و کاست افسریپلیس . فراخوانده شدند
ســتند در حملــه بــه کســانی کــه آلفونســو را فــراری داده بودنــد تســکینی  شــده میگر

برای کارگران این اولین طعم جمهوری و حضور سوسیالیسـتها در حکـومتی . جستند
  .بورژوایی بود

ـــتالف ـــد، سوسیالیســـتها ائ ـــانون اساســـی جد ـــدوین ق ـــان ت –خـــواه جمهوری در جر
ـت قـدرِت . سوسیالیست را حکومـت همیشـگی اسـپانیا میدانسـتند نـان تقو بـرای ا

و کمونیســـــتهای   حکـــــومتی مهمتـــــر بـــــود تـــــا بـــــاز گذاشـــــتن دســـــت آنارشیســـــتها
  .ها را به آشوب فرا میخوانند که توده "نشناس مسئولیت"

ا سوسیالیستها برای این موضع خود توجیهی هم داشتند؟ سوسیالیستها ی اسپانیا آ
شتیبانی شان از حکومت درست اسـت چـون ایـن انقالبـی اسـت بـورژوایی  میگفتند 

خواه کامل میشود و برای در امان ماندن از بازگشـت ارتجـاع  که با حکومتی جمهور
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ـــــا  ـــــن همـــــان اســـــتدالل . اســـــت "تحکـــــیم جمهـــــوری"مبرمتـــــرین تکلیـــــف همان ای
ــس از جنــگ بــودطــدموکراســی آلمــان و ا سوسیال ِش  مــا ایــن اســتدالل بــا ســنت و ا. ر

  .عمل درست مارکسیستی کامال در تناقض بود

خواهــان  ۱۸۴۸شکســت انقالبهــای  و بازگشــت ارتجــاع بخــاطر خصــلت مــردد جمهور
نطـور نتیجـه گرفـت کـه در  ۱۸۴۸مـارکس در جمعبنـدی درسـهای . بورژوا بود خرده ا

رای کـارگران در مبارزه علیه بازگشت ارتجاع و برای تضمین بیشترین حقوق ممکن بـ
ـــــا حفـــــظ  ـــــد ب ـــــا با ـــــد، پرولتار از  اســـــتقالل ســـــازمانی و سیاســـــیجمهـــــوری جد

خواهان خرده بورژا در نبرد برای به پیروزی رسیدن انقالب بورژوایی شرکت  جمهور
. روسیه در عمل به کار بسـته شـد ۱۹۰۵درک مارکس از استراتژی، در انقالب  ٥.کند

ـــا شـــوراهای کـــارگری ـــن انقـــالب پرولتار ت(در ای را بنـــا کـــرد کـــه در آنهـــا ) ها ســـوو
ندگانی از کارخانه و کارگـاه و کوچـه و بـازار انتخـاب میشـدند و همچـون ابـزاری  نما

شــهای  انعطاف مختلــف در مبــارزه بــا تزاریــزم متحــد ــذیر بــود کــه کــارگران را از گرا
ای، حتـی  کارگران روسیه از توصیۀ مارکس پیروی کردند که هیچ اتحـاد ویـژه. میکرد

                                                   
ان دارد به ائتالف ویژه«  ٥ نکـه . ای نیاز نیست در مواقعی که مبارزه علیه دشمنی مشترک جر هـم ا

کـی میشـود و سـپس ... نبرد مستقیم با چنین دشمنی الزم شد منافع هر دو طرف برای مدتی با هـم 
از . بورژوازی سرسـختانه خواهـد کوشـید آن را بـه خـود بچسـباند دست آمد خردههمین که پیروزی به 

ــاده ــت کننــد و بــه کــار بازگردنــد تــا جلــوی آنچــه نــامش را ز روی  کــارگران خواهــد خواســت نظــم را رعا
هـای پیـروزی جـدا  گرفته شود و به این ترتیب به دنبال آن خواهد رفت که کـارگران را از میوه  گذاشته

  ...سازد
ـد مطالبـات خودشـان را بـا اسـتقالل کامـل از « س از آن، کارگران در هر فرصـتی با ان مبارزه و  در جر

ـــد تـــا جـــایی کـــه میتواننـــد ... انـــد بیــان کننـــد بـــورژوا پـــیش نهاده مطالبــاتی کـــه دموکراتهـــای خرده با
ـد آلوده تی کـه شـان نکنـد و در هـر مـوقعی حواسشان باشد کـه پیـروزی و اشـتیاق حاصـل از اوضـاع جد

ــد امــور بطــور صــادقانه عــدم اعتمــاد خــود را بــه  پــیش می ــد بــا تحلیلــی خونســردانه از وضــعیت جد آ
د توضیح دهند ـد حکومـت کـارگری . حکومت جد ۀ حکومت رسمی جد د همزمان در سا کارگران با

ـا کمیتـه های اجرایی، شوراهای محل، انجمن انقالبی خودشان را چه در قالب کمیته ری های کـارگ هـا 
برقرار کنند تا به ایـن ترتیـب حکومـت بـورژوا دموکراتیـک نـه تنهـا عنـان سـلطۀ بـر کـارگران را از دسـت 

شـتش توده کبـاره احسـاس کنـد کـه توسـط نیـروی حـاکمی کـه  هـای کـارگر  دهد بلکه عالوه بر این به 
ســتاده ــد میشــود ا ــک کــالم. اند نظــارت و تهد ــس از :  در  آن،  از همــان لحظــۀ نخســت پیــروزی و 

عنـــی  بی ـــد متوجـــه ارتجـــاع مغلـــوب بلکـــه معطـــوف بـــه متحـــد پیشـــین  گـــر نبا اعتمـــادی کـــارگران د
خواهند از این پیروزی مشترک فقـط بـه نفـع خودشـان اسـتفاده  بورژوا شود که می های خرده دموکرات

ــمــارکس، (».کننــد ــه انجمــن کمونیســتی، هخطاب انقــالب و ضــدانقالب در انگلــس،  ۳، ضــمیمۀ ۱۸۵۰ب
  )۱۹۳۳، لندن، آلمان
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هر دو طبقه به دشمنی واحـد یـورش : های بورژوازی نیاز نیست ترین بخش با مترقی
آنکـه  میبرند، اما سازمانهای پرولتری اهداف مسـتقل خودشـان را دنبـال میکننـد، بی

ــورژوازی کننــد خــود  ــا ب ــتالف ب ــاالزِم ائ تها و سازشــهای ن عنــی  –را درگیــر محــدود
در . ای حداقلی و از این رو بورژوایی باشد ای مشترک، که فقط میتواند برنامه برنامه
ۀ  ، در زمانی که بیشتر مارکسیستها فکر میکردند کـه ایـن انقـالب انقالبـی ۱۹۱۷فور

گر سوو    .های خود را ساختند تبورژوایی است، کارگران بار د

ت ها الزم بـود و درسـهای  به این ترتیب، حتی برای انقالب بورژوایی نیز وجود سـوو
ش از مســیری کـه سوسیالیســتهای اســپانیا در پــیش گرفتنــد  انقالبهـای آلمــان و اطــر

ت. خیلی متفاوت بود ها سـاخته شـدند امـا رفرمیسـتها بـر  در این انقالبها نیـز سـوو
هآنها غالب بودن ت د و همین که سرما افت سـوو گر ثبات خود را باز ها  داری بار د

ت. نیز منحل شدند ش ایـن بـود کـه سـوو ها  درسهای واقعی انقالبهای آلمان و اطـر
ــد برنامــه ت با ها اگــر فاقــد قــدرت سیاســی باشــند  ای انقالبــی داشــته باشــند؛ ســوو

ــد؛ نمیتــوان  ــاء خــود ادامــه دهن ــه بق ــد ب ــرای اب هــم از حکومــت و هــم از نمیتواننــد ب
ت ش و همینطـور  سوو عنی کاری که رفرمیسـتهای آلمـان و اطـر شتیبانی کرد،  ها 

ک ت منشو های قدرتمنـد  ها ممکـن اسـت بـه عنـوان کمیتـه های روس کردنـد؛ سـوو
د به ارگان ت با   .های قدرت دولتی بدل شوند اعتصاب شروع کنند اما در نها

جی کــه مــارک م کــه درســتی نتــا ــد س هشــتاد و شــش ســال پــیش گرفــت در تمــام د
  .انقالبهایی که از پی آمدند تائید شد

در پـیش گرفتنـد  ۱۹۳۳تـا  ۱۹۳۱به این ترتیب مسیری که سوسیالیسـتهای اسـپانیا از 
 .»اســپانیا جمهــوری کــارگراِن همــه طبقــات اســت«. کــامال بــا مارکســیزم بیگانــه بــود

ب ایــــن عبــــارت ابلهانــــه بــــه عنــــوان اولــــین بنــــد قــــانون اساســــی بــــه ابتکــــار  تصــــو
  .ها بود سوسیالیست

ــات  ۲۳قــانون اساســی حــق رای را بــه افــراد بــاالی  ســال محــدود کــرد و شــیوۀ انتخاب
کــورتس را بــه نفــع فهرســتهای ائتالفــی تعیــین کــرد و بــه ایــن ترتیــب احزابــی کــه در 

نـده بعـدتر وقتـی ایـن . ای بـه مجلـس بفرسـتند اقلیت بودنـد عمـال نمیتوانسـتند نما
شیوه علیه خودشان برگشت رهبران سوسیالیست معترف شدند که وقتی این قانون 
خواهـان بـرای  را میگذراندند فرضشان این بوده که ائـتالف سوسیالیسـتها بـا جمهور

  !همیشه ادامه خواهد داشت
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. بینی شد درست مثل دوران سلطنت خدمت وظیفۀ اجباری در قانون اساسی پیش
وزیر انتخـاب کنـد و در طـول  داده شـد کـه کـه نخسـتبه رئیس جمهـور ایـن قـدرت 

ـنجم  استش دو بار کورتس را منحل کند و فقط با حد نصاب سـه  دورۀ شش سالۀ ر
اســتش قابــل عــزل باشــد ــس در دورۀ ر ــانون اساســی . رای مجل ــر ایــن، در ق عــالوه ب

بینی شد که این قدرت را به آن میـداد کـه  تشکیل دیوان نگهبان قانون اساسی پیش
ب شده را لغو کنـدق ـاالت متحـده - وانین تصو و تهمیـداتی  - معـادل دیـوان عـالی ا

ده شد که اصالح قانون اساسی را در    . اسیر میکرد  پیچیده سیستمیهم د

مار، سند قانون اساسی اسپانیا نیز از عبـاراتی دربـارۀ حقـوق  مانند قانون اساسی وا
ک  که اجازۀ به تعلیق درآوردن همۀ ) ۴۲ادۀ م(" تبصره"اجتماعی پر بود اما همراه با 

با کپیۀ -" قانون دفاع از جمهوری"حقوق مندرج در قانون اساسی را میداد؛  که تقر
ب شد اقـداماتی بـا «در این قـانون . دقیقی بود از همان قانون آلمان، بالفاصله تصو

ن عبارت بودند از؛ پراکندن اخباری که موجب بر هـم زد» هدف تعرض به جمهوری
نظــم و اعتمــاد عمــومی شــود؛ تــوهین بــه نهادهــای عمــومی؛ حمــل غیرقــانونی ســالح؛ 

بخـاطر "انداختن اعتصاب؛ عالوه بر ایـن بـه وزیـر کشـور  امتناع ناموجه از کار؛ به راه
این اختیار داده شد که در هر زمانی میتینگهای عمومی  "مصالح حفظ نظم عمومی

ه ـا  را لغو و  کلوبها و انجمنها و اتحاد هـا را تعطیـل کنـد، حسـابهای همـۀ موسسـات 
ه   .ها را بازرسی کند، سالحهای غیرقانونی را ضبط کند اتحاد

ب شـد کـه هیات هـای منصـفۀ مرکـب ریـورا بـرای حـل و فصـل  همچنین قانونی تصو
گــر احیــاء میکــرد اعتصــاب ــار د ــایرو، وزیــر کــار، در . ها را ب ــٔه  ۲۳الرگــو کاب  ۱۹۳۱ژوئی

که به   هر سازمان کارگری. د این هیاتهای منصفه را اجباری کنیمما با«: اعالم کرد
انــداختن  بــه راه. »تصــمیمات ایــن هیــات گــردن ننهــد غیرقــانونی اعــالم خواهــد شــد

انـــداختن هـــر گونـــه  اعتصـــاب بـــرای خواســـتهای سیاســـی غیرقـــانونی شـــد، و بـــه راه
ت خــود را بــه اعتصــابی ممنــوع شــد مگــر آنکــه کــارگران از ده روز قبــل از آن مطالبــا

  . صورت مکتوب به کارفرما ارائه داده باشند

ب کـرد  جمهوری –ای کـه ائـتالف سوسیالیسـت  باری، چارچوب حقـوقی خـواه تصـو
نچنــین بــود نــده نیــز بــا آن بــه مخالفــت برنخواســت و در . ا ــک نما دســامبر  ۹حتــی 

ب شد ۱۰۲رای موافق و  ۳۶۸با  ۱۹۳۱   .رای ممتنع تصو
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ـــادآوری کردنـــد؛ حکومـــت انقالبیـــون بـــه سوسیا لیســـتها تئـــوری مارکســـی دولـــت را 
ه . داری اسپانیا فارغ از این که چه کسـی در کابینـۀ آن باشـد حکـومتی اسـت سـرما

ه اگــر بــه چنــین . دار اســت حکــومتی اســت کــه تمــام قــدرتش در دســت طبقــۀ ســرما
حکومتی این قدرت را بدهیم که ضمانتهای موجـود در قـانون اساسـی را معلـق کنـد 

ا ـا بـه . خیانتی است به پرولتار این قـدرِت بخشـیده شـده نـاگزیر علیـه خـود پرولتار
  . کار خواهد رفت

و آن هم در کشوری جنـوبی کـه در آن (سال ۲۳دهی به باالی  محدود کردن سن رای
سران عنی محروم کردن طبقۀ کارگر !) اند های فعال جنبش شانزده ساله چهره حتی 

عنـی جوانـان را بـه  با آن میتواند انقالبیاز وسائل قدرتمندی که  ترین نیـروی کشـور 
  . حیات سیاسی بکشاند

د از گسترش دموکراسی هراس داشته باشد؟ تعیین کـردن چـارچوب  ا چرا با پرولتار
است که بخشـهای وسـیعی از کـارگران و دهقانـان نتواننـد در  آن معنیانتخاباتی به 

نده   . ای داشته باشند کورتس نما

ــم بــا متمرکــز ســاختن ســازوکارهای حکــومتی در انتخــابیدموک ترین  راتیــک کــردن رژ
امـا . عنی در کورتس، اصلی بدیهی در سیاسـت طبقـۀ کـارگر اسـت ،ارگان حکومتی

ک ر  تی است علیه ئقدرت بخشیدن به دیوان عالی و  ک کابینه، جنا یس جمهور و 
نفـوذ نیروهـای ارتجــاع  تر در معــرض ایـن ارگانهـای کــوچکتر خیلـی سـاده. دموکراسـی

  . قرار میگیرند

ـت کنیم؟نـه ـا قصـد مـا دموکراتیـک کـردن دولــت اسـت تـا سـپس از آن حما طبقــۀ ! آ
فرصتهای . کارگر فقط به سازمانهای خودش، به ارگانهای طبقاتی خودش اتکا میکند
ـد تنهـا تـا  محدودی که برای دموکراتیک کردن دسـتگاه دولتـی بـورژوازی پـیش می آ

ها را  تو ســو  قــدرت دوگانــۀیــت دارد کــه بتــوان مــوازی بــا دولــت بــورژوا جــایی اهم
  !ساخت

*  

اشـاعۀ اخبـاری کـه موجـب بـه هـم «. های خونین ماه مه تازه آغاز ماجرا بـود درگیری
آنقدر جا برای تفسیر داشت که اکثـر انتقـادات » خوردن نظم و اعتماد عمومی شود

ــا مارکسیســتها را نیــز شــامل شــود ایــن کــه آدمهــای آزانیــا از هــر شــش  .آنارشیســتها 
ـنج تـا را ضـبط کننـد امـری عـادی شـده بـود شمارۀ روزنامـه ممنـوع . ای کمونیسـتی 
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کالیسـتی مبـارزه کردن  سازمان دادن اعتصاب، تیر خالصی بود به شـیوه . های سند
ای مطلـوب  به این ترتیب، پـیش از آنکـه کـارگران فرصـتی داشـته باشـند تـا بـه نتیجـه

ندۀ هیاتهـای منصـفۀ مرکـب  ابها از میدانبرسند اعتص های نبـرد بـه مجراهـای فرسـا
فعـــاالن ســـازماندهنده سوسیالیســـت بـــه کـــارگران اعتصـــابی عضـــو . کشـــانده میشـــد

نها به  ت.ان.ث ۀ حکومت"توصیه میکردند که اگر ا بپیوندند نتایج بهتری  "اتحاد
 "اسـتانداردهای"بـا عمیقتـر شـدن بحـران کشـاورزی، زمینـداران بـه . خواهند گرفـت

اتی کردند هـای  آن توافقـاتی کـه در هیات. معیشت نسقداران و کارگران مزارع تعد
ابـد  ش  نـان افـزا منصفه حاصل شده بود و بر اساس آنها قرار بود دسـتمزدها بـرای ا
نــدگان حکــومتی مشــغول بازرســیها و  ــه شــد و در همــان وقتــی کــه نما ــده گرفت ناد

  . شدینداران بودند، حق اعتصاب از کارگران سلب نشدنی با زم گفتگوهای تمام

که دربارۀ کلیسا وضع شده بود خراشی هم برنداشته   روحانیت که از قوانین توخالی
گر سرش را باال گرفت و مطالباتش در رده انی  بود بار د های باالی حکومت سـخنگو

ــی در اوت . افــت ــود کــه وقت ــه ب نگون ــور کشــیش شــهر ســویل را در حــال  ۱۹۳۱ا عب
هـای اسـقف اعظـم و  غیرقانونی از مرز همراه بـا اسـناد فـروش و مخفـی کـردن دارایی

گر دارایی های کلیسا گرفتنـد، وزرای کاتولیـک حکومـت موقـت، مـورا و سـامورا از  د
ان رسیدن کابینۀ حکومت موقت در . انتشار این اسناد جلوگیری کردند ا مورا با به 
کـه بـا ایـن بهانـۀ اخالقـی کـه بـا احکـام و را،سامورا ماه دسامبر کنار گذاشته شد اما 

قوانینی که دربارۀ کلیسا وضع شده مخالف است میخواست استعفاء دهد، با آرای 
اسـت جمهـوری ارتقـاء دادنـد سـامورا در چنـان مقـامی از . سوسیالیسـتها بـه مقـام ر

اری نیروهای روحانی ارتجاع شتافت   .همان روز نخست به 

تــو ندالســیو پر اولــین . سوسیالیســت بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد وارد کابینــه شــد یا
ش اختیارات حکومت برای نظارت بـر بانـک اسـپانیا همچـون  اقدامش در جهت افزا

نهایی، تعـدادی از اعضـای  "توافقات"سرانجام، بر اساس . ای حکومت را لرزاند زلزله
ه ــک ســرما او نیــز روســای دار رســید و  کابینــه جابجــا شــدند و وزارت اقتصــاد بــه 

  .مناسبی را برای بانک تعیین کرد

 کاســـتیلبالنکودر روز آخـــر ســـالی کـــه جمهـــوری در آن متولـــد شـــده بـــود دهقانـــان 
م جمهوری کردنـد سـران دهقانـانی کـه . نخستین گروه مهم زندانیان سیاسی را تقد

در برابــر حملــۀ گــارد نظــامی سرســختانه مقاومــت کــرده بودنــد بــا حکمهــای طــوالنی 
م شدند روانۀ   .زندانهای رژ
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ان محتومش در ارتجاع رسید ا س از آنکه معلوم شد مسـیری . س از آن، ماجرا به 
ـت آن  که حکومت پیموده نه تنها خدشه ای به ارتجاع وارد نیاورده بلکه موجب تقو

نکه کمتر از دستاوردهای حکومـت  شده، رهبران سوسیالیست چاره دند جز ا ای ند
نــد و بیشــتر د ــارٔه ســازمانهای خودشــان صــحبت کننــدبگو بــه کــارگران معتــرض . رب

و میلیشـیای سوسیالیسـت را نشـان میدادنـد و  ت.خ.اوسازمان خود، رشـد اعضـای 
نگونه میخواستند تسکین  ت.خ.اوعلیرغم این همه، انقالبیون گفتنـد . شان دهند ا

شتیبانی کند نمیتواند سپری در برابر ارتجاع  مبـارزه . باشـدتا وقتی که از حکومت 
ه شــتیبانی از حکــومتی بــورژوا بــا هــم نمیخواننــد علیــه ســرما تمــام اعتبــار . داری و 

م  د ما دار میکنـیم؛ در نتیجـه، کابـایروی  "حفظ نظـم"حکومت به این است که بگو
اش جلـــوی بـــه راه افتـــادن  های مرکـــب بـــه کمـــک کمیســـیون ناچـــار اســـتوزیـــر کـــار 

در نتیجه، . میل او اعتصابی رخ داد سرکوبش کنداعتصابها را بگیرد و اگر بر خالف 
ت حکومـت سـاخته  د گفت میلیشیای سوسیالیسـت کـه بـا رضـا در این مورد نیز با
شــده و بــه عنــوان نیــروی کمکــی پلــیس از آن اســتفاده میشــود چیــزی بــه جــز نیــروی 

شــی میــدانهای رژه نمیتوانــد باشــد میلیشــیای پرولتــری واقعــی آنــی نیســت کــه . نما
ـــه آن ســـازمانمتعهـــد  ـــد ب ـــد، و نبا شـــتیبانی کن ـــورژوا  های  میشـــود از حکـــومتی ب
ـم اظهـار وفـاداری میکننـد پرولتری میلیشـیای پرولتـری . ای محدود باشـد کـه بـه رژ

ـــد ســـالح طبقـــاتی واقعـــی آنکـــه خـــودش را بـــه بنـــدهای  ای باشـــد کـــه بی واقعـــی با
مانقــدر کــه مشــروعیت بــورژوایی محــدود کنــد بــرای حقــوق دموکراتیــک بجنگــد و ه

  .برای حمله بردن آماده است برای دفاع نیز آماده باشد

ابعاد سرکوب را به تمام طبقۀ کارگر گسترش  ت.ان.ثنیروهای نظامی با یورش به 
ــۀ . دادنــد  ۱۹۳۳گــارد نظــامی در پوشــش جلــوگیری از کودتــایی آنارشیســتی در ژانو

ـۀ  در اوائـل. کـرد "اکسـازی"های دردسـرآفرین متعـددی را  گروه درگیـری  ۱۹۳۳ژانو
خــاسگـارد نظــامی بــا دهقانـان در  ــه و  کاســاس و ا چنــان جنجـالی برانگیخــت کــه 

د و راه را برای ارتجاع گشود   .اساس حکومت لرز

سـربازان و گـارد نظـامی را  نـرال سـانخورخوژ ، وقتی که ۱۹۳۲اوت  ۱۰ضدانقالب در 
ر هـم خـرد کردنــد و ایـن حرکــت را د سـویلکـارگران (بـرای احیـاء سـلطنت بســیج کـرد

، در )شــعارهای انقالبــی ســر دادنــد کــه بیشــتر هشــداری بــود بــه آزانیــا تــا ســانخورخو
نجــا بــود کــه ضــدانقالب فهمیــد کــه میتوانــد در  ِســویل دســت بــه ســالح بــرده بــود؛ ا

فتن توده خواهـــــان پیشـــــی بگیـــــرد فـــــر احـــــزاب . هـــــا از سوسیالیســـــتها و جمهور
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خــــاس های تحقیــــ طلب و کاتولیــــک کمیتــــه ســــلطنت ق خودشــــان را بــــه کاســــاس و
گـــارد نظـــامی تحـــت دســـتور . فرســـتادند و واقعیـــت وحشـــتناکی را بـــرمال ســـاختند

ـس از دو سـال  مستقیم کیروگا، وزیر کشور، به این روسـتای کوچـک کـه دهقانـانش 
ه را بـین آنهـا تقسـیم  ادارۀ اصـالحات ارضـیانتظاِر صبورانه کـه  مـزارع دوک همسـا

ها را تصاحب کـرده و بـرای خودشـان شـخم  ر شده و زمینکند، خودشان دست به کا
دهقانـان نتوانســته بودنـد در برابـر ایـن حملـه مقاومــت . زده بودنـد، یـورش بـرده بـود

بیسـت نفـری . کنند و گارد نظامی آنها را همچون حیوان در مـزارع شـکار کـرده بـود
ـد کردنـد کـه اگـر میخواه. کشته و بـاقی زخمـی شـدند نـد همـین بازمانـدگان را تهد

د در این باره سکوت کنند   . سرنوشت را پیدا نکنند با

آزانیـــا اجـــازه نـــداد در ایـــن مـــورد تحقیـــق کننـــد و استیضـــاح وزرا را در کـــورتس بـــه 
خــواه. انـداخت تاخیر  ای جــز مواجــه بــا  سوسیالیسـت چــاره -عاقبــت، ائــتالف جمهور

نـــدگان ســـلطنت. واقعیــت نداشـــت دهقانـــان کاتولیـــک در کـــورتس بـــرای  -طلب نما
سـتند و  های  قتلعام شـده بـاالخره وقتـی . را محکـوم کردنـد "دولـت بیـرحم"هـای گر

ــار  ــد، خواســت ب خــاس را انکــار کن ــارۀ کاســاس و ــد واقعیــت درب ــد نمیتوان ــا د آزانی
امـا گـارد نظـامی کیروگـا را هـم در ایـن . مسئولیت را بـر دوش گـارد نظـامی بیانـدازد

نـدگان سوسیالیسـت کـورتس سـکوت . ماجرا دخیل دانست در تمام ایـن مـدت، نما
مـرتجعین خـود را پیـروز . کیروگا رای اعتماد دادنـد –پس به آزانیا اختیار کردند و س

دنـــدمیـــدان  ات : د خـــاس، حکومـــت را بخـــاطر ســـرکوب نشـــر عـــالوه بـــر کاســـاس و
اد زندانیان سیاسی که بیشـتر آنهـا از کـارگران بودنـد کمونیسـتها (کارگری و تعداد ز

. سـرزنش کردنـد) دنـدنفـر تخمـین میز  ۹۰۰۰تعـداد ایـن زنـدانیان را بـه  ۱۹۳۳در ژوئن 
ــاد  ــده ب ادهــای زن ــدانیان سیاســی را، در میــان فر حــۀ بخشــش تمــام زن آنهــا حتــی ال

  .آنارشیستها، به کورتس ارائه دادند

بی جسورانه و موفق، کارگران و خاصه دهقانان را حسابی سـردرگم کـرد . این عوامفر
خـواه نان چه کسانی بودند؟ ائـتالف جمهور آنهـا وعـدۀ سوسیالیسـت بـه -دوستان ا

جمهــوری بــه شــما چــه چیــزی بــرای «. زمــین داده بــود امــا بــه وعــدۀ خــود عمــل نکــرد
  »خوردن داد؟

خاسو  کاستیلبالنکوجمهوری، دهقانان جسور   را به قتـل رسـانده و بـه  کاساس و
 –آوردنـد و توجیـه میتراشــیدند  سوسیالیسـتها بیهــوده دلیـل می. انداختـه بـود زندان

  .را خوب میشناختنددهقانان فالکت خودشان 
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ان به سرعت سررسید سـامورا خواسـت ائـتالف را کنـار گـذارد امـا  ۱۹۳۳در ژوئن . ا
د به اعتصاب عمومی کردند و سامورا عقب نشست ـد . سوسیالیستها تهد ایـن تهد

اسخ  سردرگم و بی بعید بود کارگرانِ . توخالی از آب درآمد انگیزه به چنین فراخوانی 
ادی مهار . دهند سه ماه بعـدتر سـامورا دوبـاره حملـه کـرد و کابینـه و ! شده بودندز

  .وزیر منصوب شد لرو به عنوان نخست. مجلس هر دو را همزمان منحل کرد

ها قاطعانـه پیـروز  ائـتالف مـرتجعین و دسـت راسـتی. انتخابات در نوامبر برگـزار شـد
نکــه ا: سوسیالیســتها توضــیحات مختلفــی بــرای شکســت خــود ارائــه دادنــد. شــد

کوت انتخابات به راه انداخته بودند؛  آنارشیستهای سرخورده کمپین موفقی برای با
نــدگانی جــدا فرســتاده بودنــد، زنــان تحــت تــاثیر روحانیــت بودنــد و  کمونیســتها نما

کـه تحـت تـاثیر اعضـای بدنـۀ حـزب  –اولین بار بود که رای میدادند؛ سوسیالیستها 
نــدگان مســتقلی معر  هــای  بینی قربــانی پیش -فــی کــرده بودنــددر بیشــتر جاهــا نما

لوحانۀ خود از سازوکار انتخاباتی شدند؛ روسا و مالکان، روسـتاییان را ترسـانده  ساده
ده بودند؛در خیلی جاها تقلب صورت گرفـت و غیـره و غیـره نهـا . و رای آنها را خر ا

رد کـه کـهای سخیفی بـود و البتـه جزئیـاتی کـه ارائـه میشـد ثابـت می اما عذر و بهانه
خواه  ـس از دو سـال و نـیم  –ائتالف جمهور سوسیالیست ناتوان از پیروزی اسـت و 

نتـایج . ها را به سوی خود بکشاند و ارتجاع را از میان بردارد حاکمیت نتوانسته توده
نطــور بــود کــه از  ط  ۱۳ســرد انتخابــات ا ــون نفــر واجــدین شــرا ــای  ۸میلی میلیــون 

ــــیش از نیمــــی صــــندوق ــــد و ب ــــتالف دســــت راســــتی  ها رفتن ــــه ائ جبهــــۀ از آنهــــا ب
گر به احزاب میانه رو ضدمارکسیستی ک میلیون د خواهان . رای دادند و  جمهور

ــد کــه  ــاقی ماندن نــدۀ آنهــا ب ــورژوا از میــدان حــذف شــدند و فقــط هفــت نما خــرده ب
  .بیشترشان مانند آزانیا انتخاب خود را مدیون رای سوسیالیستها بودند

ـم به عنوان شاهدی برا نـدالچیو ی تاییـد تحلیلـی کـه از پیـروزی ارتجـاع ارائـه داد ا
تو ـس از اکتبـر . را معرفـی میکنـیم پر ختـه در  ۱۹۳۴ایـن شـخص کـه  س گر ـار بـه 

ــه ســوال روزنامــۀ  ــالاســخ ب تــی ژورن ــو  شــما نارضــیاتی موجــود در اســپانیا و «کــه  ل
ا صـداقت کامـل ب» موفقیت ژیل روبلز را در انتخابات اخیر چطور توضیح میدهید؟

د   :میگو

ـم چـپ اسـت« حکـومتی کـه بـا جمهـوری . علت، مشخصا سیاستهای راست ایـن رژ
گــاه مخالفــان جمهــوری ا تبــدیل  متولــد شــده و اصــال جمهــوری آن را ســاخته بــود بــه 

ـم چـپ حـاکم در اسـپانیا حتـی پـیش از آمـدن . شده بود و  لـروحقیقـت دارد کـه رژ
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ه. ش گرفتسیاستهای دست راستی را در پی سمپر داری،  در این دوران زوال سرما
  ».بورژوازی اسپانیا حتی قادر نبود انقالب بورژوا دموکراتیک را به انجام رساند
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ۀ  ۱۹۳۳نوامبر : نبرد علیه فاشیزم   ۱۹۳۶تا فور

  

اگرچه طی دو سال بعدی در بحرانهای متعدد حکومتی افراد کابینه شش بـار تغییـر 
کالهــایکردنــد امــا  ــا  راد ــا خــود لــرو  حــزب لــرو علنــا در قــدرت بــاقی ماندنــد و 

کالهــا بــه چــپ . وزیر بودنــد نخســت مــارتینز بــاریوس و ســمپرمعاونــانش مثــل  راد
در . وارد کابینـه نخواهـد شـد ژیـل روبلـزاطمینان دادند کـه هـیچ کـدام از آدمهـای 

طالعـه کـرده های هیتلر و موسـولینی را م او شیوه. واقع این نقشۀ خود ژیل روبلز بود
ــده بــود تــا وقتــی کــه جنــبش فاشیســتی ــۀ تــوده و د ا ــد علنــا  اش  ای پیــدا نکــرده نبا

  .قدرت را بگیرد

م و همــین کــافی اســت تــا متوجــه  خچــۀ کثیــف ایــن حــزب اشــاره کــرد پیشــتر بــه تار
م که اتفاقا  کالهاشو ـم فاسـد و ارتجـاعی را داشـتند راد سـتگی رهبـری ایـن رژ . شا

ک مادر شـود هر راهبه«این که (ای  لوده چنین حزب مسخره و  د  شـعار لـرو » !ای با
ــود ه) ب ــا وقتــی کــه اردوگــاه ســرما ــردی  فقــط ت ــوز در نب ــا هن داری و اردوگــاه پرولتار

اند، میتوانست به بقاء خود ادامه دهـد و چیـزی نگذشـت  کننده گرفتار نشده تعیین
سـتٔه چنـین ای دربـارۀ اخـتالس مـا های رسواکننده که مجموعه افشاگری لی، کـه شا

اما به مـدت . حزبی بود،  دامن تمام رهبری حزب را گرفت و آن را به انحالل کشاند
دو سال سیاه این دیو سـرکش و شـهوتران بـه عنـوان نخسـت وزیـر و وزیـر در خـدمت 

  .روحانیان زاهد بود

سوسیالیست از خود بـه جـا گذاشـت -خواه ای که ائتالف جمهوری چارچوب حقوقی
کصد شماره از . ژیل روبلز خیلی مفید بود -روبرای ل ک سال بیش از  فقط در عرض 

در ســپتامبر  الملــل سوسیالیســت بینبــر اســاس تخمــین . توقیــف شــدسوسیالیســتا 
میلیشــــیای . کــــارگر زنــــدانی در اســــپانیا وجــــود داشــــت ۱۲۰۰۰در مجمــــوع  ۱۹۳۴

سالنهای میتینگ کارگری بسته . سوسیالیستی ممنوع شد و سالحهای آن ضبط شد
ه ها مورد بازرسی قرار گرفـت کـه مبـادا از منـابع مـالی جهـت  شد و حسابهای اتحاد

گر کارگرانی که در شـوراهای سوسیالی. مقاصد انقالبی استفاده شده باشد ستها و د
ــده شــده بودنــد کنــار گذاشــته شــدند تمــامی قــوانینی کــه سوسیالیســتها . شــهر برگز

  .به کار گیرند حاال علیه خود آنها استفاده میشد "اخالل گران"میخواستند علیه 
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ـه ا ای بـرای قـدرتش بـود و ایـن کـاری بـود  ای تـوده مسئلٔه اصلی ژیـل روبلـز سـاختن 
بـه جـز گـروه کـوچکی از . ر چـرا کـه اسـپانیا طبقـۀ متوسـط خیلـی کـوچکی دارددشوا

کـــه در آن نیرویـــی شـــبیه میلیشـــیای  -نابـــاراو  باســـک –دهقانـــان مالـــک در شـــمال 
افتـه بـود، ژیـل روبلـز در جـذب نیـرو از طبقـات  -مذهبی ش سازمان  فاشیستی اطر

ک و نیم میلی. فرودست دشواری دوچندانی داشت ون کارگر بیکار شهر با این حال 
حـه. و روستا وجود داشت ب کـرد کـه  ژیل روبلز برای بسیج کردن آنها ال ای را تصـو

ایی را برای بیکاران تامین میکرد و با این کار میخواسـت از بی اعتنـایی حکومـت  مزا
خـــواه روحـــانیون از طـــرف حکومـــت . سوسیالیســـت بـــه بیکـــاران بهـــره ببـــرد-جمهور

نهــا در واقــع اردوهــای تربیتــی  وهای را بــرای انب برنامــه ســازی جنگلهــا آغــاز کردنــد و ا
ــان بــه راه. فاشیســتی بودنــد ــر ایــن نــوعی جنــبش جوان جنــبش انداختنــد، و  عــالوه ب

ـــه ژیـــل روبلـــز حتـــی بـــا . ســـاختند جنـــبش دهقـــانی مســـیحیو  ای مســـیحی اتحاد
عنـــی مالکـــان  ،صـــحبت کـــردن از تقســـیم اراضـــی وســـیع حـــزب متحـــدان خـــودش 

نطـور فکـر میکردنـد . ا ترساندر  کشاورزی حتی ناظرانی که با او موافق نبودنـد نیـز ا
ــت وسـیع تـوده ــس از . ای پیـدا میکنــد کـه ژیـل روبلـز دارد حما امـا سـرانجام وقتـی 

نه ماه فاشیسـت اقـدام بـه برگـزاری  -های گـزاف، ائـتالف روحـانی ها صبر و خرج هز
ش ای کــرد تــا بــه ایــن وســیله حاصــ تجمعــات گســتردۀ تــوده ل کــار خــودش را بــه نمــا

ای سوسیالیست خرد و متالشی شد   .گذارد، به دست پرولتار

. روحانیون همیشه عقبمانده و ناتوان بـوده اسـت چرا؟ این درست است که فاشیزمِ 
بی کارآمد مانع از  ش، ناتوانی فاشیستها و روحانیون در عوامفر با این همه، در اطر

ـا را روحـانی در -اگـر ائـتالف فاشیسـتی. متالشـی کننـد این نشد که نتوانند پرولتار
ــرخالف  ــای اســپانیا ب ــود کــه پرولتار ــن ســبب ب ــه ای ــق شــود ب اســپانیا نتوانســت موف

شی ای آلمان جنگید و برخالف اطر ها پـیش از آنکـه خیلـی دیـر شـود نبـرد را  پرولتار
  .آغاز کرد

ـای اســپانیا نشـان داد کــه واقعـا مصــمم اســت کـه نگــذارد بـه  دســت فاشــیزم پرولتار
ـس از شکسـتهای  گـردش بـه چـپ سوسـیال دموکراسـی بین. شکست بخـورد المللـی 

گر در اسپانیا خود را نشان داد ش زودتر از هر جای د کابایرو به جنـاح . آلمان و اطر
ٔه اصلی  ا به شـدت  آن را تشکیل میدادچپ حزبی پیوست که شاخٔه جوانان آن که 

جنـاح چـپ  حـزب سوسیالیسـت اعـالم کـرد . داشـتالملل دوم و سوم انتقاد  به بین
جنـاح میانـۀ حـزب . که از تدارک انقالب پرولتری برای قیامی مسلحانه دفاع میکند
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تو و  نـابه رهبری پر بطور  علنی در کورتس اعالم کرد که هرگونه حرکتی  گونزالس 
اسـخ داده خواهـد شـد م فاشیستی با انقـالب مسـلحانه   فقـط. در جهت برقراری رژ

ش و  بسـتیروسجناح راست کوچکی به رهبری  چشـمهای خـود را بـر درسـهای اطـر
ــود ــایرو . آلمــان بســته ب ــرای نبــردی ســخت آمــاده کــرد و ت . خ .اوکاب آن عــده از را ب

از هیات اجرایی  ءکه اعتراض کردند مجبور به استعفا سوسیالیستهای دست راستی
دئولوژی چنان بـه. شدند نها از نظر ا وابسـته بودنـد کـه  بـوئرو   وتسـکیکائ امثـال ا

ســقوط آموزگارانشــان بــه سوسیالیســتهای اســپانیا اجــازه داد بــا گذشــتۀ خــود برشــی 
ــد شــگفت ــای سیاســت . آور کنن ــای دنی ــر مبن ــا را ب ــای پرولتار ــورژوازی کــه حرکته ب

نها بلوف است  ـادی  –بورژوایی تفسیر میکرد فکر میکرد همه ا تازه وقتـی ذخـایر ز
نها را به وحشت سالح در خانه   .افتادند  ها و ساختمانهای سوسیالیستها پیدا شد ا

اگرچـه ایـن . با آماده به نبرد شدن حزب سوسیالیست نبرد علیه فاشیزم تسهیل شد
ط  هم درست نیست که بگوییم صرفا گردش به چپ حزب سوسیالیسـت در آن شـرا

ــر فاشــیزم را امکان پیــروزی بــود کــه میــل  علیــرغمهــا  بســیج تــوده. ــذیر میســاخت ب
ای نیازمنـد  ای تـوده سوسیالیست به حزبی انقالبی با چنان قابلیـت و گسـترهرهبران 

  .بود که در اسپانیای آن وقت وجود نداشت

انـــداختن مفهـــوم مارکسیســـتِی قیـــام در حـــزب  امـــا بـــه هـــر حـــال ثابـــت شـــد کـــه جا
ار حتی بهترین رهبران سوسیالیستهای چپ درکی بسـی. سوسیالیست ناممکن است

نهــا در عبــاراتی شــبه. محــدود از ایــن موضــوع داشــتند چپروانه مثــل آنارشیســتها و  ا
گــر عالقــه "دورۀ ســومی"استالینیســتهای  ای بــه دنبــال کــردن مســیر  میگفتنــد کــه د

ــدادهای بــورژوا خــواه ندارنــد -سیاســتها و رو گــویی انقــالب نمیتوانــد در  –جمهور
ا از  به عنوان مثال در انتخابات ! آن بهره ببرد حوزۀ سیاستهای بورژوایی اثر بگذارد 

ها چنان به صـحنه بازگشـتند  راستیها پیروز شدند اما توده ماه نوامبر کاتالونیا دست
که تنها دو ماه بعد بلوک چپ همـه را از صـحنٔه انتخابـات شـورای شـهر کاتالونیـا بـه 

جاد کرد که در   ت .ان .ثشکست ماه نوامبر بحرانی درون . در کرد آن بخشـی از ا
م همه انتخابات شد ان دادن به تحر ا ـک کمپـین . رهبری خواستار  به این ترتیب، 

خواهان انحــالل کــورتس و برگــزاری مجــدد انتخابــات میتوانســت بــه  سوسیالیســتی
کالیسـتها  سوسیالیستها کمک کند تا توده ها را با خود همراه کنند، میتوانست سند

ـــی از را از دامـــن آنارشیســـتها بیـــرون ب ـــز و خیل ـــل روبل کشـــاند، میتوانســـت میـــان ژی
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جاد کند گویی سوسیالیستها وحشـت داشـتند کـه مبـادا بـه . هواداران لرو شکافی ا
  . حد کافی چپ نباشند

خصــلت وســیع قیـام پرولتــری را توضــیح داد و خــود را وقــف تــالش  چـپ کمونیســت
ندگان همـۀ احـزاب شوراهای کارگری؛ شامل : برای ساختن ابزار ناگزیر قیام کرد نما

ه ها و محالت، که در هر منطقۀ جغرافیایی ساخته شـده  ها و کارگاه کارگری و اتحاد
ک رهبری توده که همـین کـه بـه کـار  ،ای واقعی و در ابعاد کشوری به هم بپیوندد؛ 

ـا آنارشیسـتی کـه  ه  ا بدون اتحاد افتد قادر خواهد بود تمامی کارگران بدون حزب 
هخوا  مجدانـــه متاســـفانه . اند را بـــه خـــود جـــذب کنـــد داری هـــان نبـــرد علیـــه ســـرما

های همبسـتگی کـارگری  کـه بـه ایـن کمیتـه را سوسیالیستها نتوانستند نیـاز عمیقـی
. فــائق آمــدن بــر ســنتهای بوروکراتیــک بــه ایــن ســادگیها نبــود. وجــود داشــت بفهمنــد

تو نمیفهمید که رهبری توده تری  ب ابعاد گسـتردهها در انقال کابایرو درست مثل پر
ــک حــزب سیاســی دارد رهبــران حــزب سوسیالیســت فکــر میکردنــد کــه . از رهبــری 

همبستگی کارگری صرفا به این معناست که در رهبری جنبش با چـپ کمونیسـت و 
گر گروه ک شـوند د م شـر بـه ایـن ترتیـب، هرچنـد چـپ . های کمونیست مخالف رژ

اسایی را در ه کمونیســت آنقــدر نفــوذ داشــت کــه چنــین کمیتــه  والنســیاو  آســتور
دبسازد و در  گر این کمیته مادر ها  روی کاغذ وجود داشـتند، در واقـع  و جاهای د

نـدگانی در آنهـا  "راس"های  ها فقـط کمیتـه در بیشتر موارد این ـایین نما بودنـد و از 
گر فقط در حد کمیته. وجود نداشت های رابط سازمانهای موجود در این  بعبارت د

ای کشـوری بـه هـم  ها هـم هرگـز در قالـب کمیتـه تالف بودند و حتی همـین کمیتـهائ
  .نپیوستند

ارتهممکن است عجیب به نظر برسد، اما کتاب  ، قلم به مزد فاشیست، کورزیو ماال
نهـا . در میان رهبران حـزب سوسیالیسـت خیلـی محبـوب بـود تکنیک کودتابه نام  ا

ــالوگ بــین لنــین و واقعــا فکــر میکردنــد چیزهــای مضــحکی کــه م ارتــه بــه عنــوان د اال
ــافتی کــامال پوتچیســتی از تســخیر قــدرت توســط گروهکهــای  تروتســکی نوشــته، در

بـه نظـر میرسـید کـه سوسیالیسـتها نقـش ! هایی واقعـی اسـت مسلح، رونوشـت گفتـه
قـادر نبودنـد معنـای انقالبـی کـه . اند اصال نفهمیده ۱۹۱۷ها را در انقالب اکتبر  توده

نها با این که در ژوئن . ها توضیح دهند قوع است را به تودهدر شرف و رهبـر  ۱۹۳۴ا
ــون کــارگر اراضــی شــرکت  ــیم میلی ــه ن ــک ب ــد کــه در آن نزد اعتصــابی سراســری بودن

های حضوری و مالی کارگران شهرها استفاده کنند و به  داشت، اما نیامدند از کمک
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ها تصـرف  ا این که در همان ماهاین ترتیب اتصال شهر و روستا را مستحکم کنند؛ و ب
اراضی به دست دهقانان به نقطۀ اوج خود رسیده بـود، نیامدنـد از همـین اعتصـاب 

در نتیجه، وقتـی . به طور حساب شده برای گستردن شعار تصرف اراضی بهره ببرند
ان رسید، آگـاهی طبقـاتی  آنکه پیروزی این اعتصاب دشوار، بی ا ای حاصل شود، به 

ن، کـه غالبـا بسـیار ضـعیفتر از آگـاهی طبقـاتی کـارگران صـنعتی اسـت، کارگران زمـی
فـاء نکننـد چنان ضربه . ای خورده بود که باعث شد در قیام ماه اکتبر هیچ نقشـی ا

ای شهری نیز نه برای تسخیر کارخانه ها و نهادهـای سیاسـی آمـاده بـود و نـه  پرولتار
ه ی ســامانی نــو بســتگی بــه وی داری و بنــا قاطعانــه بــاور داشــت کــه ســرنگونی ســرما

نها، سوسیالیستها به طور مرموزی میخواستند القـاء کننـد کـه . دارد به جای همه ا
  .اند خودشان برای انجام دادن انقالب کامال آماده

ــد فاشــیزم عملکــرد   علیــرغم ایــن همــه، سوسیالیســتها در مبــارزات مقطعــی بــا تهد
بیشترین نیروی خود را بر سه نقطـۀ ژیل روبلز . خیلی درخشانی از خود نشان دادند
الدر : بــه دقــت حســاب شــده متمرکــز کــرد ــاریخ اســکور ــد، در ت ــک مادر  ۲۲، نزد

؛ در اعتراضــات مالکــان ارضــی بــه قــوانین لیبرالــی حکومــت کاتــالون، در ۱۹۳۴آوریــل 
ــد در تــاریخ هشــتم ســپتامبر؛ و در نهــم ســپتامبر در  اسکوبادونگــامادر . ی آســتور

اسـخ، . ن حرکات موفق نبودهیچ کدام از ای در هـر کـدام از ایـن منـاطق کـاگران، در 
اعــالم اعتصــاب سراســری کردنــد، ریلهــای قطــار شــهری جــا بــه جــا کنــده شــد، جلــوی 

هـا بـا  حرکت قطارها گرفته شد، تهیه غذا و وسائل امـرار معـاش نـاممکن شـد، خیابان
کادها بسته شد و مرتجعین در مواجه با مشت و سالح کارگ ران عقب نشسـتند و بار

های کوچک جوانان ثروتمند با خدمتکارانشان، روحـانیون  ظاهر گروه. پراکنده شدند
و مالکـان کــه بـا کمــک ارتـش و گــارد نظـامی موفــق شـده بودنــد از مهلکـه فــرار کننــد 
چنــان بـــا ســر و وضـــع نیروهــای رقیـــب تضــادی فـــاحش داشــت کـــه بــه ایـــن ادعـــای 

نــدۀ همــه ا ــذیر وارد  ای ترمیم ســپانیا هســتند ضــربهفاشیســتهای مــذهبی کــه نما نا
  .آورد

ــت کــرد ســیون کــارگری را تقو ــم علیــه . مبــارزه بــرای رهــایی ملــی، اپوز اقــدامات رژ
کومپــانیس کــه . خودمختار کاتالونیــا مــردم ایــن منطقــه را برانگیخــت وضــعیت شــبه

 هنوز  در کاتالونیا در قـدرت بـود مجبـور شـد از تظـاهرات عظـیم متعـددی کـه علیـه
ـت کنـد نـدگان ناسیونالیسـت بطـور . ژیل روبلز صورت میگرفـت حما ـت نما در نها

الت محافظه کـار . جمعی کورتس را ترک کردند تمرکزگرایی نیرویهای ارتجاع حتی ا
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ای  جلسـه ۱۹۳۴شوراهای شهر باسک در ماه اوت . باسک را نیز به مخالفت واداشت
لرو . را با حکومت مرکزی قطع کند  تشکیل داد و تصمیم گرفت که هر گونه همکاری

در واکنش به این تصمیم همه شهردارهای باسک را بازداشت کرد و همـین اقـدام بـر 
  . عمق بحران افزود

ــتالف فاشیســت  ــد –ائ ــن نمیتوانســت صــبر کن ــیش از ای ــود  .  روحــانی ب نتوانســته ب
ه سـیون هـر روز نیرومنـدتر میشـد ای توده ا افتراقـاتی . ای برای خود بسـازند و اپوز

ــین  ــه وضــوح داشــت از ب ــه کنــدی امــا ب ــودۀ کــارگران وجــود داشــت ب کــه در میــان ت
ت عناصـر  ت .ان .ثاش با  علیرغم بازی لرو و رفتار با مالحظه. میرفت با هدف تقو

ک انـدازه بدنـد و در نتیجـه حکومـت لـرو  ضدسیاسی که میگفتند همه حکومتها به 
داشــت  ت.ان.ثی سوسیالیســتها در نیــز از حکومــت پیشــین بــدتر نیســت، حرفهــا

همکـاری کـرد و ت . خ .اودر تعـدادی از اعتصـابها بـا  ت.ان.ث.  هوادار پیدا میکـرد
اس وارد  های همبسـتگی  کمیتـهآنارشیستها در شهرهای مختلفی خاصه در آسـتور

  . شدند کارگری

نهـا از مـاه نـوامب. حتی استالینیستها نیز ناچار شدند قدمی به جلو بردارند  ۱۹۳۳ر ا
اسـخ  هر گامی که حزب سوسیالیست به چپ برمیداشت را با زشـت تـرین ناسـزاها 

نن. میدادنــد الملـــل  گزارشــگر رســـمی ســیزدهمین پلنــوم کمیتـــۀ اجرایــی بین،کــوز
تـــدارک "سوسیالیســتها را مــتهم کـــرد بــه ایــن کــه در  ۱۹۳۳کمونیســت در دســامبر 

کتــــاتوری فاشیســــتی الملــــل  بیناجرایــــی  کمیتــــۀ. مشــــارکت میکننــــد "برقــــراری د
  :میگفت کمونیست

کتاتوری بورژوایی مربـوط اسـت میـان  تا جایی که به ضرورت فاشیستی«  تر شدن د
ــــی نیســــت فاشیســــتها و سوسیال دموکراتها موافــــق  سوســــیال... فاشیســــتها اختالف

ارلمـانی آن حفـظ شـود تر شدن فاشیستی آنچـه ایـن عـده را نگـران ... اند اگر صـورت 
وارشــان ممکــن اســت نــابودی  کــه فاشیســتها در تــب و تــاب جنون میکنــد ایــن اســت

ه فاشیسـتی شـدن سوسـیال دموکراسـی بـا شـتابی هـر . داری را سرعت بخشند سرما
ان است نپرکور( ».دم بیشتر در جر   .)۱۰۹، ص۱۴، شمارۀ ا

نکـه حـزب کمونیسـت اسـپانیا، دبیـر بـالبونتین ۱۹۳۴وقتی در آوریـل   ، بـه خـاطر ا
ب جبهـۀ واحـد امتنـاع کـرد، از سـمت خـود اسـتعفاء  کمونیسـتالملـل  بین از تصـو

نطور نوشت نن ا   :داد، کوز
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هـای کـارگر حفـظ کننـد کـه  فاشیستها مجبورند این توهم را در میان توده سوسیال« 
نها  ) بالبونتین(بورژوا فاشیزمند و همانطور که بعضی ضدانقالبیون خرده "دشمنان"ا

ای بــزرگ در  والننــد، میــان سوســیالیزم و فاشــیزم مبــارزهمیخواهنــد بــه کــارگران بقب
ان است   ). ۵۴۵ .، صهمان(».جر

کـووقتی فاشیستها  ۱۹۳۴در ژوئن  ـد بـه قتـل خوانیتـا ر ی سوسیالیسـت را در مادر
رســاندند حــزب کمونیســت بالجبــار دعــوت حــزب سوسیالیســت را بــرای شــرکت در 

ذیرفت مراسم توده عوت حزب سوسیالیسـت را بـرای ژوئیه د ۱۲اما . ای خاکسپاری 
های همبستگی کارگری نپذیرفت و اعـالم کـرد کـه  اقدامی مشترک و ورود به کمیته

تاکتیک درست جبهۀ واحد ما، ما را قادر سـاخت کـه جلـوی طرحهـای ضـدانقالبی «
م سـپتامبر فشـار اعضـای حـزب کمونیسـت  ۱۲امـا از روز . ».ائتالف کارگری را بگیـر

اد شد که عنـی درسـت چنـد روز پـیش از آغـاز  ۲۳حـزب روز  نای آنقدر ز سـپتامبر، 
نــدگان خــود را بــه  . فرســتاد های همبســتگی کــارگری کمیتــهمبــارزۀ مســلحانه، نما

ای جــز ورود بــه جبهــۀ واحــد  وقتــی مــدافعان اصــلی تئــوری سوســیال فاشــیزم چــاره
دند،  ه که خط و مشی آنارشیستی داشـتند نیـز بـ ت.ان.ثکارگران س پرولتری ند

ژیـل روبلـز کـه بـیش از ایـن نمیتوانسـت منتظـر . خواهند رفـتزودی همین مسیر را 
  . بماند حمله را آغاز کرد

د کـرد سـه نفـر از نامزدهـای روبلـز وارد ایـن . سامورا، لرو را مامور تشکیل کابینۀ جد
اســخ چنــین حرکتــی را بــا ســالح خواهنــد . کابینــه شــدند سوسیالیســتها گفتــه بودنــد 

هـا  افتـاد و توده گر عقـب مینشسـتند ابتکارعمـل بـه دسـت ژیـل روبلـز میحاال ا . داد
سوسیالیســـتها در عـــرض شـــش ســـاعت وارد عمـــل شـــدند و در . خـــود را میباختنـــد

اعــــالم اعتصــــابی  ت. خ .اوهای همبســــتگی کــــارگری و  اکتبــــر کمیتــــه ۴شــــب  نیمه
  .سراسری در ابعاد کشوری کردند

دادهای تکان انزده دهنده رو روز بعـدی رخ داد آنقـدر معـروف اسـت کـه  ای که در 
ت. نیازی به تکرار آن نیست های واقعی، علیـرغم روشـن نبـودن  علیرغم فقدان سوو

نکه فراخوانی به دهقانان برای تصاحب زمـین و بـه کـارگران  هدف مبارزه و به رغم ا
ای به مبارزه نهادند کمر  اگرچه ،برای تصرف کارخانه داده نشد، کارگران قهرمانانه 

از ورود بــه اعتصــاب  ت.ان.ثاعتصـاب شکســته شــد وقتــی کــارگران راه آهــن عضــو 
چنـد . امتناع کردند و به این ترتیب حکومت توانست آذوقه و نیروی نظامی بفرستد

ساعتی که بین فراخوان بـه اعتصـاب و بسـیج میلیشـیای کـارگری فاصـله افتـاد بـرای 
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جـاد حکومت کافی بـود تـا بتوانـد سـربازانی را کـه ا حتمـال داشـت در ارتـش تفرقـه ا
کارگران از پیش آماده و مسلح نشده بودند و چنـد سـاعتی کـه . کنند بازداشت کند

فرصت بود برای این کار کـافی نبـود، عـالوه بـر ایـن کـه گردانهـای حکـومتی و پلـیس 
خیلـی از انبارهـای سـالح . همان موقع در حال حمله به ساختمانهای مشکوک بودنـد

ـادی فـرار کردنـدلو رفت و و گـر پیـروزی نـاممکن بـه نظـر میرسـید  عناصـر ز . قتی د
ـد بـدل  بورژوای کومپـانیس در کاتـالون، منطقـه وابستگی به حکومت خرده ای کـه با

کومپـانیس کـه از مسـلح شـدن . به مرکز خیزش میشـد، پیامـدهای ویرانگـری داشـت
ــا ــز، پیامه ــل روبل ــه ژی ــا تســلیم شــدن ب ــانکــارگران بیشــتر میترســید ت بخش  ی اطمین

ـــد محاصـــره نکـــه نیروهـــای رســـیده از مادر ـــا ا ـــه شـــکل  میفرســـتاد ت ـــد و ب اش کردن
  .آوری تسلیم شد خفت

د و . کارگران متهورانه نبرد را ادامه دادند ،حتی علیرغم این همه و  بیلبائودر مادر
گـــر شـــهرها درگیریهـــای مســـلحانه از تک تیرانـــدازیهای کـــارگران فراتـــر نرفـــت امـــا  د

ــا بــا شــور و انظبــاطی اعتصــا بات سراســری تــا مــدتی طــوالنی ادامــه داشــت و پرولتار
ای  و حیات صنعتی و تجاری چنان فلج شده بود کـه در تمـام  ننشستمثالزدنی از 

ـده نشـده بـود ترین  ترین و باشـکوه گسـترده. مبارزات پیشـین در اسـپانیا نمونـٔه آن د
ــاد ــاق افت اس اتف ــرد در آســتور  های همبســتگی کــارگری میتــهکدر آنجــا . بخــش نب

ت ک سال تحت رهبری سوسیالیستها و  خیلی شبیه سوو چپ ها بودند و به مدت 
معـدنچیان را رهبـری میکردنـد؛  مانوئل گروسیو  نا. فعالیت میکردند کمونیست

نامیتهایی که ابزار کارشان بود اسـتفاده میکردنـد و قیـام  نان در فقدان سالح از د ا
اس بـه دهقانـان  "جمهوری کارگران و دهقانان". یش میبردندرا پیروزمندانه پ آستور

هـای انقالبـی محاکمـه  ها را مصادره کرد، دشـمنانش را در دادگاه زمین داد، کارخانه
ش را  ــای مــور ــون خــارجی و گردانه ــوی لژی خی جل ــار ــانزده روِز ت ــه مــدت  کــرد و ب

اس وجــود  در اســپانیا ضــرب. گرفــت ــا آســتور ــد اگــر ســه ت المثلی هســت کــه میگو
گــر بــود کــه بــه حکومــت . داشــت انقــالب پیــروز میشــد ناکــامی شــورش در منــاطق د

اس متمرکز کند ش را در آستور   .اجازه داد تمام نیرو

برعکس، در میان کارگران این . نومیدی در صفوف کارگران راهی نیافت ،با این همه
ــارزۀ عمــومی شکســت  نــان در مب ــاور عمــومی بطــور گســترده وجــود داشــت کــه ا ب

شـان محـدود  ها تازه اعتصاب را آغاز کرده بودند و تا به آنجا مبارزه توده. اند نخورده
. وز دسـت نخـورده بـودشـان هنـ شکنان شده بـود و صفوف به کنار گذاشتن اعتصاب
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د وارد مبارزه میشـدند و ایـن بـار بهتـر از بـار قبـل میدانسـتند  گر با خیلی زود بار د
اس  ۳۰۰۰آوِر چگونـه سـالخی شـدن  داسـتان هـراس. چطور مبارزه کنند کـارگر آسـتور

س از تسـلیم بـه قتـل رسـیدند تنهـا ارادۀ توده . هـا را مسـتحکمتر کـرد که بیشتر آنها 
لــــز بــــرای تصــــرف ســــتادهای فرمانــــدهی کــــارگران، تعطیــــل کــــردن تــــالش ژیــــل روب

ه های کارگری و ضبط منـابع مـالی آنهـا بـا مقاومـت سرسـخت کـارگران مواجـه  اتحاد
ـدار شـد و . شد د ات کارگری ضبط شده، ارگانهای مخفـی  برای پر کردن جای نشر

خش میشد اسخ اعدامهای زندانیان ماه اکتبر با اعتصابهای سراس. بطور علنی  ری 
ــا خدشــه. داده شــد ای  اعتصــابهای اقتصــادی متعــدد نشــان داد کــه روحیــۀ پرولتار

ده است امـان حکومـت، طبقـۀ کـارگر بـه  علیـرغم تالشـهای بی ۱۹۳۵اول ماه مـه . ند
طــور کامــل کــار را متوقــف کــرد و همــه چیــز بــه جــز خــدمات عمــومی کــه گردانهــای 

کارزارهای عفو عمومی برای لغو . دحکومتی تامین آن را به دست گرفته بود، فلج ش
بورژوازی را  مجازات محکومان و رهایی زندانیان، بخشهای بزرگی از دهقانان و خرده

ادهــای . بــه جنــبش درآورد بخشــهای پیشــتر !) عفــو!عفــو(»!آمنیســتیا! آمنیســتیا«فر
کـال. منفعل اجتماع را وارد حیات سیاسی کـرد ـم راد مـذهبی آغـاز بـه شـکافتن -رژ

  .کرد

دنت سامورا شخصا جرات نکرد جلوتر رودپر  پیش از خاتمۀ منازعات احکام مرگ . ز
اره شد. رهبران کاتالونیا را تخفیف داد کال دو که در  –مارتینز باریوس : حزب راد

در  -کـه نخسـت وزیـر بـود کودتـایی آنارشیسـتی را سـرکوب کـرده بـود ۱۹۳۳دسامبر 
خواهــان مــاه مــه، هشــیارانه در راس گروهــی ضدفاشیســت د ر کنــار آزانیــا و جمهور

گر قرار گرفت و  مـارس،  ۲۹لـرو هـم عقـب نشسـت و در . خواهان عفـو عمـومی شـد د
نا و  گر را لغو کرد ۱۸احکام  وقتی ژیل روبلز خواست انتقام بگیـرد . سوسیالیست د

گر لرو را بعنـوان نخسـت و کابینه ک بار د وزیر منصـوب  اش را بیرون کشید سامورا 
ک ماه منحل کرد؛ در این مـدت کرد و کو  کالهـارتس را به مدت  بـه تنهـایی در  راد

گری از روحانیون. راس قدرت بودند فاشیسـتها تشـکیل -چهارم ماه مه لرو کابینۀ د
امـا همـان موقـع، روز . داد و این بار ژیل روبلز را به عنـوان وزیـر جنـگ منصـوب کـرد

گری استکه اوضاع  معلوم شده بوداول ماه مه به روشنی  اکنـون میـدانیم . طور د
که ژیل روبلز با این هدف بر مسـند وزارت جنـگ نشسـت کـه بتوانـد ارتـش و ذخـایر 
ـان اسـت  د را برای جنگی کـه هـم اکنـون در جر سالح و مواضع نظامی اطراف مادر
گری میدانست کـه بـزودی کنـار گذاشـته  تدارک ببیند و در نتیجه مانند هر کس د

  .خواهد شد
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ضدفاشیســتی وســیعی حــول خواســت انحــالل کــورتس و برگــزاری مجــدد تجمعــات 
ست هزار نفره امری عادی بود. انتخابات برگزار شد در . میتینگهای صد هزار تا دو

آنارشیستها که با امتنـاع از . درون طبقۀ کارگر حس و حال غالب خواست اتحاد بود
آوردنـد کـه در آن وقـت  اعتبار شـده بودنـد عـذر مـی پیوستن به قیام اکتبر خیلی بی

اند و میگفتند حاضرند در نبرد بـرای آزادی بـه  زیر سرکوب حکومت کومپانیس بوده
ستانیا. سوسیالیستها بپیوندند در راس گروهی قرار گرفت و انشعاب کـرد و  آنخل 

ـــرای شـــرکت در انتخابـــات کالیســـت را ســـاخت  ب حتـــی رهبـــری . آتـــی حـــزب سند
ــــه روشــــنی اعــــالم کــــرد کــــه  ت.ان.ث ــــم ب ــــه رژ اجــــازه میدهــــد هــــوادارنش علی

ات بـورژوایی . فاشیسـت رای بدهنـد شبه مـوج مخالفـت کـه بـاال گرفـت بیشـتر نشـر
فقط ضربۀ آخر مانـده بـود کـه آنهـم بـا افشـا شـدن رسـوایی . علیه ژیل روبلز برگشتند

ــود از راه رســید مــالی ــز در آن گیــر ب ــرو نی ــای حکومــت ل ــتالف روحــانی. ای کــه  -ائ
  .خط رسید و مجبور شد عقب بنشیند فاشیست به آخر 

نها از ابعاد موجی که داشـت می . آمـد تـا بـا خـود ببردشـان هـیچ تصـوری نداشـتند ا
ه توازن قـوا بـه نفـع گروه رو تغییـر خواهـد  هـای میانـه فکر میکردند در انتخابات فور

آزانیـا هـم همـین فکـر را میکـرد کـه هشـت روز مانـده بـه برگـزاری انتخابـات بــه . کـرد
خـواه بال عقبدن کـارگری بـه  -انداختن آن بود چون ترس داشت که ائـتالف جمهور

های دهقانان و کارگران، مـردان و زنـان، حرفـی  اما توده. قدر کافی تبلیغ نکرده باشد
م شبه. برای گفتن داشتند فاشیست را بطور کامـل از میـدان بـه در کردنـد و  آنها رژ

ای صندوقهای رای  نکردند بلکه به محض منتشر شدن نتـایج بـه این کار را فقط در 
گـر در راس حکومـت . خیابانها سرازیر شدند چهار روز بعـد از انتخابـات آزانیـا بـار د

خت و از کارگران میخواسـت بـه کـار بازگردنـد و  گر برای صلح اشک میر بود و بار د
ان عبارت همانوقت معلوم بود که دارد هم. فکر هر گونه انتقام را از سر به در کنند

  !را تکرار میکند ۱۹۳۱-۱۹۳۳و سیاستهای 
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ه تا  ۲۰از : حکومت جبهۀ خلق و حامیانش   ۱۹۳۶ژوئیه  ۱۷فور

  

طی کیاننــد ــس از  جانیــان و خــائنینی کــه مســئول شــرا ــنج مــاه  اند کــه اجــازه داد 
ه که کارگران روحانیون ها را از حکومـت و از خیابانهـا بیـرون  فاشیسـت-روزهای فور

ت ارتـش و پلـیس را بـه دسـت راندن د، مرتجعین در ضدانقالبی چنـین نیرومنـد هـدا
  گیرند؟

اسـخ ایـن پرسـش اساسـی را بدانـد؛  هر کمونیست و سوسیالیست صادقی میخواهد 
چرا که اهمیت این مسئله فقط برای اسپانیا و برای فرانسه، که تجربۀ مشـابهی را از 

ـای سرتاسـر دنیـا اثـر گــذار سـر میگذارنـد، نیسـت بلکـه در تعیـین خـط مشـی پ رولتار
  .است

خـواه : اسخ این است و حامیـانش، حـزب  "چـپ"جانیان و خـائنین حکومـت جمهور
  .کمونیست و سوسیالیستهای رفرمیستند

ــاح چــپ سوسیالیســتها نخواســت فهرســت  ــک میشــد جن ــه کــه نزد ــات فور انتخاب
خواهــــان داشــــته باشــــد چــــرا کــــه معتقــــد  بــــود انتخابــــاتی مشــــترکی بــــا جمهور

خواهان واقعا هواداری ندارند و توده  ایکاتالونی اسکرای: ها از آنها منزجرند جمهور
ــود؛  ــام اکتبــر ب ــه خیانــت در قی ــانیس مــتهم ب خواهــانکومپ مــارتینز  اتحــاد جمهور

کالهاباریوس چیزی نبود جز بازماندۀ  ـد رنـگ راد ی لـرو کـه حـاال بنـا بـه اوضـاع جد
قیام اکتبر را محکوم کرده بودند  او   خواهان چپعوض کرده بودند؛ آزانیا و جمهور 

سوسیالیســتهای چــپ . و همــه میدانســتند کــه چیــزی جــز مشــتی روشــنفکر نیســتند
ذیرفتنـد کـه در فهرسـتهای  تـو و حـزب کمونیسـت  خاصه هنگامی برآشـفتند کـه پر

خواهـــــان دهنـــــد ـــــت را بـــــه جمهور در ایـــــن فهرســـــتها : مشـــــترک انتخابـــــاتی اکثر
خواهان  نده داشتند ۱۱۶و سازمانهای کارگری  ۱۵۲جمهور   !نما

ـــت اصـــلی ایــن نبـــود کـــه صــرفا بـــا مقاصـــد   های انتخابـــاتی تشـــکیل جبهــه. امــا جنا
ای مربـوط بـه اصـول نیسـت، هرچنـد  انتخاباتی شکل میگیرند برای انقالبیون مسـئله

ــد کــه مالحظــات تــاکتیکی تشــکیل چنــین جبهــه خیلــی بــه نــدرت پــیش می هایی را  آ
د   اما چنین توافقات انتخاباتی. دتوجیه کن حزب . به تبادل آراء محدود شود فقطبا
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بون  د از تر س از آن با و بر  خودشپرولتری، پیش از انتخابات، در طی انتخابات و 
صحبت کند و به کـارگران توضـیح دهـد کـه هرگونـه تـوافقی بـر  خودشاساس برنامۀ 

چـرا کـه ایـن بـه اصـطالح . اسـت نـاممکناش  با متحدان انتخاباتی مقطعی برنامهسر 
و در واقـع نیـز  ،چیزی به جز برنامـۀ دشـمن طبقـاتی نمیتوانـد باشـد "برنامۀ مشترک"

گری را دو دستی به . نبود ت واقعی که سازمانهای کارگری مجوز د این بود آن جنا
  .۱۹۳۱-۱۹۳۳بورژوازی بخشیدند، عینا همانند سالهای 

تو فراموش کرد که پیشتر گ ه«: فته بـودپر داری بـورژوازی  در ایـن دورۀ زوال سـرما
حزب کمونیسـت  .»اسپانیا حتی قادر نیست انقالب بورژوا دموکراتیک را پیش ببرد

د بین الملل را دنبـال میکـرد تمـامی انتقـاداتی را کـه در  که کورکورانه جهتگیری جد
وکراتیک انقـالب دربارۀ ناممکن بودِن به انجام رساندن تکالیف دم ۱۹۳۱-۱۹۳۳دورۀ 

ــاک کــرد و اعــالم کــرد کــه ائــتالف بــا بــورژوازی ایــن ارائــه میــدادتوســط بــورژوازی   ،
  ٦!تکالیف را حل خواهد کرد

  :برنامۀ جبهۀ خلق اساسا سندی ارتجاعی بود

  مسئلۀ ارضی

                                                   
 "چــپ"ف اغــوا کننــد خیلــی استالینیســتها بــرای آنکــه سوسیالیســتهای چــپ را بــرای ورود بــه ائــتال ٦

حزب کمونیست خطر آزانیا و سوسیالیستهایی که در دورۀ حکـومتش همدسـتش «: صحبت میکردند
میداننـد  امـا همچنـین... کمونیستها میدانند که آزانیا دشمن طبقۀ کـارگر اسـت. بودند را میشناسد

نپرکـور(».بطور خودکار دستکم بـرای مـدتی تـا حـدی از سـرکوبها میکاهـد ژیل روبلز که شکست  . ، جا
د علیـه او ) ۷۶۲.، ص۱۵ ا استالینیستها توصیه میکردند که وقتی آزانیا به قدرت رسد کارگران با اما آ

نهــا ایــن . ؟ بــه هــیچ وجــهمبــارزه کننــد د تکــالیف دموکراتیــک قــرار بــو  "دشــمن طبقــۀ کــارگر"بــه زعــم ا
آزاد سـاختن مـراکش » «زمین برای دهقانان، و آزادی بـرای ملیتهـای تحـت سـتم«: اساسی را حل کند

الیستی کی خودشـان را از ) ۶۳۹.، صهمان(»از ستم امپر استالینیستها برای آنکه درک آشـکارا منشـو
، در هفتمــین گارســیا. دار کننــد را خدشــه جیــه کننــد ناچــار شــدند گذشــته خــودانقــالب بــورژوایی تو 
بـه جـای تـرویج شـعارهایی مربـوط بـه اوضـاع «: حزب را به باد انتقـاد گرفـت ۱۹۳۱کنگرۀ حزب رهبری 

ها بـه آن خیلـی تـوهم داشـتند، و ایـن  ای که توده وقت، رهبری علیه جمهوری موضع گرفت؛ جمهوری
کتـــاتوری  تبرقـــرار بــاد ســـوو «، »ســـرنگون بـــاد جمهــوری بـــورژوایی«: شــعارها را پـــیش کشــید ها و د

ا حزب مـا زنـده شـد و در مسـیری کمونیسـتی ) ۱۹۳۲(این مرتدها که از حزب بیرون افتادند. »پرولتار
نبودنـد کـه ایـن شـعارها را سـر میدادنـد بلکـه کـل حـزب تـا  "مرتدها"اما فقط ) ۱۳۱۰.، صهمان(».افتاد

و خـود کمینتـرن نیـز همـین شـعار را  پیـکو  ارکـولیشعارش همین بود و عالوه بر ایـن  ۱۹۳۵آغاز سال 
  !ترویج میکردند
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د  خواهان ملی کردن اراضی و تقسیم آنها بین دهقانان را که «: برنامه میگو جمهور
ـــدخو  حـــزب سوسیالیســـت بجـــای آن وعـــده میدهـــد کـــه » .اهان آن اســـت نمیپذیرن

ـد اراضـی توسـط  صادرات و اعتبارات و امنیت صاحبان اراضـی را بهبـود دهـد و خر
گر همـان برنامـۀ سـال . دولت برای اجارۀ آنها به دهقانان را تضمین کند به عبارت د

گری نیست بود که در عمل ثابت شده بود جز شوخی ۱۹۳۱  .ای دردناک چیز د

  توسعۀ اقتصاد اسپانیا

جاد نهادهایی که برای رشد صنعت الزمند سیستم تعرفه تی و ا وزارتخانۀ (های حما
خواهــان آن بــود کــه خزانــه ملــی و بانکهــا در  را وعــده میــداد و .) تجــارت، کــار و غیــره

آنکـه بخـواهیم ایـن واقعیـت را بپوشـانیم کـه  بازسازی ملـی قـرار گیرنـد، بی«خدمت 
فی  مثل اعتبارات را نمیتوان به زور از حـوزۀ فعالیتهـای سـودآور و دارای مسائل ظر

خــواه پیشــنهادات احــزاب کــارگری کــه. منفعــت خــارج کــرد خواهان  احــزاب جمهور
" طرحهـای بـزرگ. "».اند را نمیپذیرنـد انجام اقداماتی بـرای ملـی کـردن بانکهـا شـده

ـت از بیکـارا. های عمومی پروژه خواهان طرحهـای حما ) های بیکـاری بیمـه(نجمهور
ندگی کارگری خواهان معتقدند . خواهان آن است را نمیپذیرد که هیات نما جمهور

هـای  اقداماتی که برای اصالح سیاستهای ارضی و همینطور در بخش صنایع و پروژه
ــد صــورت گیــرد نــه تنهــا  ــک کــالم تمــام برنامــۀ بازســازی اقتصــادی با عمـومی، و در 

این بخشـها را محقـق خواهـد کـرد بلکـه تکلیـف اساسـی اهداف مشخص هر کدام از 
 .۱۹۳۱این هم مثل برنامۀ . ».جذب نیروی بیکار را نیز به انجام خواهد رساند

  کلیسا

ـــد . فقـــط بخـــش مربـــوط بـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه روحانیـــت پرداختـــه اســـت  میگو
د با همـان شـتاب سـالهای نخسـت سـاخت مـدارس ابتـدایی را توسـعه «جمهوری  با

د بر مدارس خصوصی نظارت ویژه...دهد ای داشت تا مانند مـدارس عمـومی در  با
ــا فعالیــت کننــد ــافع فرهنگــی م ــن  ۱۹۳۱-۱۹۳۳از مــاجرای ســالهای » .مســیر من ــا ای ب

م" شتاب"   !آشنایی دار

 

  ارتش
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اده  رویهــای  تنهــا بخــش مــرتبط بــا ارتــش آنجــایی اســت کــه وعــدۀ بازرســی و تنبیــه ز
اند  برکنار کردن فرماندهانی که مجرم شناخته شـده پلیِس تحت حاکمیت ارتجاع و 

ــه دموکراتیــک ســاختن ارتــش نشــده اســت؛  حتــی کــوچکترین اشــاره. را میدهــد ای ب
در نتیجـه کاسـت افسـران دسـت ! بـه آن اشـاره شـده بـود ۱۹۳۱خواستی کـه در سـال 

ــد ــاقی مان ــوی هرگونــه ! نخــورده ب ــق جل ــۀ خل ــاه بعــد از آن حکومــت جبه ــنج م و در 
گری که گردانبازرسی  ات د ا جنا اس  های افسـری مرتکـب  دربارۀ قتل عام آستور

 !شده بودند را گرفت

  مسئلۀ مستعمرات و مسئلۀ ملی

مـراکش در . ای پیرامـون ایـن مسـائل نیامـده اسـت در برنامـۀ جبهـۀ خلـق حتـی کلمـه
ت در  نکه در نها  ژوئیه کنترل کامـل آن ۱۸دستان لژیونرهای خارجی باقی ماند تا ا

خودمختار کاتالونیــا احیــاء شــد امــا  کمــی بعــدتر وضــعیت شــبه.را در دســت گرفتنــد
ـــه آن داده نشـــد های لیبرالـــی محـــدودتری  بـــرای باســـک برنامـــه. اختیـــار بیشـــتری ب

 .پیشنهاد شد

  سازی دستگاه دولت دموکراتیک

 –. کمیسیونهای مرکب حـل اخـتالف، دیـوان عـالی، رئـیس جمهـور، سانسـور و غیـره 
نها  در این برنامـه سـاماندهی دوبـارۀ کمیسـیونهای . احیاء شد ۱۹۳۱مثل سال همه ا

همه طرفهای منتفع بتوانند به بیطرفـی ایـن «حل اختالف وعده داده شد طوری که 
احــزاب «: و بــه عنــوان آخــرین ســیلی بــه صــورت کــارگران! »کمیســیونها آگــاه شــوند

خواه کنترل کارگری ندگی حـزب سوسیا جمهور خواهـان آن  لیسـت ای که هیات نما
 .»شده را نمیپذیرد

ده بود که رهبران سازمانهای کـارگری مبـارزۀ طبقـاتی علیـه  بخاطر این شوربای بیفا
  .جمهوری بورژوایی را رها کردند

ای از حکومـت  استالینیسـتها و سوسیالیسـتها بخـاطر برنامـه! خوب به این فکر کنیـد
ـت کردنـد کـه یـورش بی خواه بـورژوا حما . ن ارتجـاع را نـاگزیر میسـاختامـا جمهور

بنیادهــای اقتصــادی ارتجــاع در اراضــی، صــنعت، اعتبــارات، کلیســا، ارتــش و دولــت 
ـه تـا جـوالی . های ارتجـاع بودنـد هـای محلـی النـه دادگاه. دست نخورده ماند از فور

مطبوعات کارگری پر بود از گزارشهایی دربارۀ فاشیستهایی که در روز روشـن  ۱۹۳۶
جــرم گرفتــه شــده و رهــا شــده بودنــد و کــارگرانی کــه بخــاطر احکــام  در حــال ارتکــاب
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های  روزی کـــه ضــدانقالب حملـــه را آغـــاز کـــرد زنـــدان. ناموجــه بازداشـــت میشـــدند
ــد از هــزاران زنــدانی سیاســی و کــارگران  بخصــوص کــارگران عضــو  –بارســلون و مادر

پوســیده بــود بوروکراسـی اداری چنــان . پــر شــده بــودت . خ .اوو همینطـور  ت.ان.ث
اشـــید ۱۸کـــه  شـــمار همـــۀ مجموعـــۀ  بـــه جـــز اســـتثنائاتی انگشت. جـــوالی از هـــم 

  .دیپلماتیک و کنسولی حکومت به سمت فاشیستها رفتند

ــه"حکومــت،  ــوط بــه  "بیطرفان ات حــاکم کــرد؛ قــانون مرب ــر نشــر دی ب سانســور شــد
کسـب  حکومت نظامی را تغییر داد و هرگونه تجمع و میتینگی را ممنوع و منوط به

در روزهـای بحرانـی . مجـوزی کـه در موقعیتهـای حسـاس داده نمیشـد –مجوز کرد 
ســتادهای رهبــری ســازمانهای کــارگری  کــالوو ســوتلوو  کاســتیوقتــل کاپیتــان از  ــس

ات کـارگری کـه چـاپ شـد پـر از . تعطیل شدند ک روز قبل از حملۀ فاشیستها نشـر
ها و بخشهایی از مقاالت را کـه  ستونهای خالی بود؛ سانسور حکومتی تمام سرمقاله

  !در آن نسبت به کودتا هشدار داده شده بود، حذف کرده بود

ژوئیه حکومت وحشتزده تـالش میکـرد جنـبش اعتصـابی را  ۱۸در سه ماه آخر قبل از 
صدها کارگر اعتصابی گروه گروه زندانی شدند، اعتصـابهای سراسـری . متوقف کند

سیالیسـتها و کمونیسـتها و آنارشیسـتها تـا محلی ممنـوع شـد و سـتادهای محلـی سو
د سه بار  ت.ان.ثفقط در ماه ژوئن ستادهای . ها بسته و تعطیل شد هفته در مادر

  .بسته شدند و رهبرانش به زندان افتادند

گــر نمیتوانسـتند جلــوی ابــراز خشــم اعضــای  رهبـران استالینیســت و سوسیالیســت د
حتی پرسر و صداترین حامی حکومت، . بگیرند ۱۹۳۱-۱۹۳۳خود را از تکرار جمهوری 

از دخوزه د   :، دبیر حزب کمونیست مجبور بود بگو

حکومتی که ما وفادارانه حامی آنیم تا جـایی کـه پیمـان جبهـۀ خلـق را پـیش میبـرد «
  .»حکومتی است که به تدریج دارد اعتماد کارگران را از دست میدهد

خــواه چــپ اعــالم و مــن بــه حکومــت «: اش ســپس بامعنــاترین بخــش گفتــه  جمهور
ــل  ــه همــان راه اشــتباه آوری ــیش گرفت ــدو (».اســت ۱۹۳۱میکــنم راهــی را کــه در پ مون

  )۱۹۳۶جوالی  ۶، اوبررو

اس را قـانع  از درست در همان وقتی که تالش میکرد معدنچیان آسـتور س خوزه د
ـه   ۱۹۳۶ژوئیـه  –کند که از جبهۀ خلق نگسلند به ناچار تصدیق میکرد کـه دورۀ فور

وقتــــی ضــــدانقالب دســــت بــــه حملــــه زد ! اســــت ۱۹۳۱-۱۹۳۳همــــان تکــــرار فاجعــــۀ 
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اند ضـرورت  استالینیستها گفتند که در تمام این مدت مصرانه از حکومـت خواسـته
اد نبرد م که برنامۀ جبهـۀ خلـق، ارتجـاع .  در هم خرد کردن ارتجاع را از  د پیشتر د

ت میکرد را در همه جبهه   .های اصلی حما

خـواه را تغییـر دادبا اصـرار  نچنینـی . نمیشـود بـورژوازی جمهور حکومـت ائتالفـِی ا
ه ـد همـانطوری عمـل کنـد کـه آزانیـا  که متعهد به حفظ سرما داری اسـت درسـت با

کسان عمل کـرد . کرد ۱۹۳۶و هم در سال  ۱۹۳۱هم در سال  حکومت در هر دو دوره 
یا در چـــارچوب نظـــام ای بـــود بـــرای ســـاختن اقتصـــاد اســـپان اش برنامـــه چـــون برنامـــه

ه عنی چنین حکومتی نمیتواند بنیادهـای اقتصـادی ارتجـاع را از  سرما داری؛ و این 
ه به قدرت رسیدن س از  ،آزانیا. داری را از بین ببرد بین ببرد چون نمیخواهد سرما

ژیـل «و  ،»انتقـام نـه«: اش را در دو جملـه بطـور صـریح بیـان کـرده بـود اساس برنامه
ای ناشــی از ضــعفی  تحمیــل چنــین برنامــه. »وزی آزانیســتی خواهــد شــدروبلــز نیــز ر 

ه حکومـت او حکـومتی . دارانه اسـت شخصیتی نیست بلکـه ناشـی از منطقـی سـرما
اگر این حکومت به مرتجعین چراغ سبز نشان . مرتکب نشد "خطایی"ضعیف نبود و 

ه ناشی از داد که خود را مسلح و سازماندهی کنند  برنامۀ جبهۀ داری  ماهیت سرما
  . خلق بود

تروتسکی شکل و شمایل رابطۀ حکومت جبهۀ خلق بـا ارتجـاع را بـه عیـان نشـان داده 
  :بود

ه« ک روز نیـز . اند  گروه افسران محافظان سرما بورژوازی بدون این محافظان حتی 
شیوۀ انتخـاب شـدن و آمـوزش و تربیـت افسـران از آنهـا گروهـی . نمیتواند دوام آورد

ـــذیر سوســـیالیزم اســـت ســـازد کـــه دشـــمن آشـــتیمتمـــایز می در همـــۀ کشـــورهای . نا
انصـد مبّلـغ ارتجـاع در ارتـش ... بورژوایی همینطور است ا  کنار گذاشتن چهارصد 

عنی سازمان دموکراتیک ... عمال هیچ چیزی را تغییر نمیدهد د میلیشیای خلقی  با
اند  ت فرمان کاست افسرانها تح کارگران و دهقانان را با سربازانی که در سربازخانه

گزین کرد گری وجود ندارد. جا مسئله ایـن اسـت کـه وجـود چنـین ارتـش . راه حل د
ـــزرگ و کوچـــک ســـازگار نیســـت ـــٔه ســـلطۀ اســـتثمارگران ب ـــا ادام ـــوکراتیکی ب ـــا . دم آ

خواهان میتوانند موافق چنین اقدامی باشند؟ به هیچ وجه حکومت جبهـۀ . جمهور
گــر حکومــت  ــا بعبــارت د ــا بــورژوازی بنــا بــه ماهیــت خــود خلــق  ائــتالف کــارگران ب

ــدادهای . حکومــت تســلیم بــه بوروکراســی و افســران اســت ایــن اســت درس بــزرگ رو
  ».اسپانیا که حاال بهای آن دارد با جان هزاران نفر پرداخت میشود
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ت حزب سوسیالیست از حکومت در سال  جلـوگیری  ۱۹۳۳درست همانطور که حما
ـــت حـــزب کمونیســـت و حـــزب از قـــدرت گـــرفتن ارتجـــا  ع را نـــاممکن ســـاخت، حما

راه را بــرای ضــدانقالب همــوار ۱۹۳۶در ســال ] جبهــٔه خلــق[سوسیالیســت از حکومــت 
نهـا نمیتوانسـتند در عـین حـال کـه از . ساخت ـا ا اما کارگران ممکن است بپرسـند آ

ـت میکردنــد کـارگران را نیـز علیــه دشـمنان خـود بســیج کننـد؟ نــه دو ! حکومـت حما
ت میکندنمو    :نۀ مهم کفا

ــت . ۱ ال ــک آلباســتهدر ا ــان بخــش بزرگــی از اراضــی را تصــاحب ســته، نزد ، دهقان
نفـر بـه قتـل رسـیدند و  ۲۳گارد نظامی به آنهـا یـورش بـرد و  ۱۹۳۶مه  ۲۸روز . کردند

وزیر کشور تلگرافی فرستاد و این حمام خون را به گارد نظامی . نفر زخمی شدند ۳۰
ک گفت خـاس در مطبوعا. تبر ت به درستی این واقعه را تکرار قتـل عـام کاسـاس و

ژوئــن  ۵نامیدنــد و همــه بیصــبرانه منتظــر مواخــذه حکومــت در جلســه  ۱۹۳۳ســال 
ندگان کمونیست و سوسیالیست در این جلسه وظیفۀ خود ... کورتس بودند اما نما

نــدۀ نم. دانســتند کــه حکومــت را از هــر گونــه مســئولیتی در ایــن رابطــه مبــرا کننــد ا
میــدانیم کــه حکومــت مســئول آنچــه اتفــاق افتــاده نیســت و «: سوسیالیســتی گفــت

امـا ایـن اقـدامات هـر چـه . تمهیداتی را برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ خواهد کـرد
د در جهت منافع جبهۀ خلق صورت گیرد عتر با   :استالینیستها گفتند. »سر

ای دهقانـان را بـه فقـر و  ب شـدهمالکان به طـور حسـا. واضح است که توطئه بوده« 
نهـــا بــرای دفــاع از خودشـــان بــه وســیله هایی متوســـل  فالکــت میکشــانند و وقتــی ا

ای میشــوند مالکــان گــارد نظــامی رشــوه انــداختن دهقانــان در  خوار را آمــاده بــرای از 
ــار خــود دارنــد ــورد گــارد نظــامی حمــام خــون بــه راه. کن انــداخت و حــاال   در ایــن م
ــر میسیاســتمداران را ــرای  ســت هرچــه از دستشــان ب ــه ب ــن بهان ــا از ای ــد ت ــد میکنن آ

ب جبهه خلق استفاده کنند سـته موفـق نبـود امـا ممکـن اسـت تکـرار . تخر ماجرای 
حزب کمونیست حق داشت وقتـی بـا قـرار دادن مـاجرا بـر ...شود و تکرار خواهد شد

ــد، بــا مــانور سیاســی راســت مقابلــه کــرد و خواســتار مقابلــ ــا مالکــان جــایی کــه با ه ب
د علیـه فقـر و . ثروتمند شد حزب کمونیست اشاره کرد که مبارزه پیش از هر چیز با

گرسنگی صورت گیـرد کـه روسـای قبایـل و مالکـان بـا نافرمـانی از  اوامـر حکومـت و 
نــد هــا بــر شــدت آن می جمهــوری و دریــغ کــردن نــان از توده حــزب کمونیســت . افزا

نپرکــور(».ارضــی افـزوده شــود آن شــد کـه بــر شــتاب اصـالحات خواهـان  ۱۱، ۳۲.، شا
 ) ۸۵۹.، ص۱۹۳۶ژوئیٔه 
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د محـدود شـود بـه قـانع کـردن حکومـت بـه انجـام : به زبان ساده مبارزه با مالکان با
چرا که اگر مبـارزات دهقـانی از ایـن جلـوتر رود و توسـط خـود آنهـا . اصالحات ارضی

ســته رخ داد،  بشـیوۀ مبارزه انـه بــا تصـرف اراضــی صـورت گیـرد، ماننــد آنچـه در  جو
ـد جلـوی از هـم گسـیختن جبهـۀ  ها و حکومـت شـده و  موجب تنازع میان توده مـا با

م ش فقــط میتوانــد  "جلــوگیری از گسســتن جبهــۀ خلــق"معنــای . خلــق را بگیــر معنــا
ارلمان   !باشد یمحدود کردن مبارزه به اقناع دوستانه در چارچوبی 

ــد دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خواســت  ۸۰۰۰۰بــیش از . ۲ کــارگر ســاختمان در مادر
 ۴۰حکومـت در کمیسـیون مرکـب بـا هفتـۀ . بـود سـاعت کـار در هفتـه ۳۶شان  اصلی

ــد و از ت . خ .او. ســاعته موافقــت کــرد ــن تصــمیم موافقــت کردن ــا ای و کمونیســتها ب
تصـــمیم حکومـــت را  ت.ان.ثامـــا . اعضـــای خـــود خواســـتند کـــه بـــه کـــار بازگردنـــد

ــه کــارگران  نک ــب ا ــذیرفت و جال ــز از آنارشیســتهای ت . خ .اونپ ــروی  ت.ان.ثنی پی
 :زیر را برای فراخوان به قطع اعتصاب آوردند "علل"نیستها استالی. کردند

ـس از « ـه کارفرماهـای فاشیسـت بـه شـیوه ۱۶بر کسی پوشیده نیست کـه  های  فور
انــد کــه ابتــدا کــارگران را بــه منازعــه بکشــانند و  پیشــین خــود ایــن را هــم اضــافه کرده

هــا بــه  تودهســپس تــا جــایی کــه ممکــن و الزم اســت آنقــدر منازعــه را کــش دهنــد تــا 
ده متوسل شوند اقداماتی ... نومیدی درافتند و به اقدامات منفرد و بیهدف و بیفا

کـی از شـروط ارویی بـا حکومـت میکشـاند، چـرا کـه ایـن  ـک ... که کارگران را به رو
الزم است که کارگرهای ساختمان حتی ...بخاطر این رفتار کارفرماها... کودتا است

ــن وضــع، کــه ادامــه پیــدا کــردنش اگــر از تصــمیم گرفتــه شــده  ــه ای راضــی نیســتند ب
ـاد ... میتواند برای همه کارگران خطرناک باشـد، خاتمـه دهنـد وقـت آن رسـیده کـه 

م چطور به این اعتصاب خاتمـه دهـیم بی آنکـه از امکـانی کـه رای صـادره بـرای  بگیر
جـــاد کـــرده  ادامـــه بحـــث پیرامـــون مســـئلۀ دســـتمزدها در کمیســـیون مرکـــب کـــار ا

  )ژوئیه ۶، موندو اوبررو(».پوشی کنیمچشم

کارفرماها به جنگ با شما ادامـه میدهنـد امـا ایـن جنـگ شـما را بـه : تر بعبارت ساده
ارویی با حکومت میکشاند  که به این معناست که حکومت با کارفرماها نقـاط  –رو

ــد میکنــد –! اشــتراک بیشــتری دارد تــا بــا شــما بــه : در نتیجــه. و جبهــۀ خلــق را تهد
ــداع ــزم . تصــاب خاتمــه دهی ــیم؟ منطــق رفرمی امــا اصــال چــرا اعتصــاب را شــروع کن

کجـا  نصـورت کـارگران همـۀ آن را  نجـا پـیش نمیـرود چـرا کـه در غیـر ا معموال تا به ا
غــا کــه کــارگران بــر ادامــٔه اعتصــاب اصــرار میکننــد. کنــار خواهنــد گذاشــت ! امــا در
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ــیش از آنکــه حکومــت ــن اســت کــه پ ــه  وظیفــۀ حــزب کمونیســت ای عصــبانی شــود ب
  ...اعتصاب خاتمه دهد

ـت فقـط  ارلمـانی در نها سیاست محدود کردن مبارزه علیه ارتجاع به صرف عرصـۀ 
کی از اصول اساسی مارکسیزم این اسـت کـه . ها میشود موجب باخت توده چرا که 
انـــه پـــیش میـــرود هـــا تنهـــا بـــا نبـــردی مبارزه بســـیج کـــردن توده اگـــر کـــارگران . جو

ــای اســپانیا سیاســت جبهــۀ خ ــه عــزای پرولتار ــد مــا امــروز ب ــق را در پــیش میگرفتن ل
م   .نشسته بود
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 : ها علیه فاشیزم، علیرغم جبهۀ خلق نبرد توده
ه تا  ۱۶از    ۱۹۳۶ژوئیٔه  ۱۶فور

  
نــدۀ طبقــۀ کــارگر اســپانیا و طبقــۀ کــارگر بین المللــی، از همــان  خوشــبختانه بخــاطر آ

ه، هیچ نشانه س از پیروزی فور هـا  ای از میل به متوقف کـردن نبـرد در توده فردای 
ده نشد اگـر امـروز موقتـا از . در آگاهی آنها حـک شـده بـود ۱۹۳۱-۱۹۳۳درسهای . د

دی را سالح به دست، علیرغم خیانت کومپـانیس سلطۀ ژیل روبلز آزاد بودند، این آزا 
ش  ها منتظر نماندند تا آزانیـا وعـده توده. آزانیا به دست آورده بودند "بیطرفی"و  ها

گیــری و آمــدن شــتابان آزانیــا بــه حاکمیــت،  در فاصــلۀ چهــار روز از رای. را اجــرا کنــد
ه بودنـد؛ و چنـان ها را گشـوده بودنـد و عفـو عمـومی را عمـال اجـرا کـرد ها زنـدان توده

این کار را کردند که کمیتۀ دائمی کورتِس پیشین، که ژیل روبلز نیز عضو آن  "موثر"
ب کـرد، چـرا کـه  کصـدا تصـو حۀ عفو عمومی را که آزانیا پیشنهاد داده بـود  بود، ال

هایی کـه بـه خیابـان سـرازیر شـده بودنـد وحشـت داشـت هـم میخواسـت  هم از توده
اند که کن نطور بنما عالوه بر ایـن، کـارگران . ترل اسپانیا را همچنان در دست داردا

ـس از شـورش اکتبـر از کـار اخـراج شـده بودنـد  برای بازگرداندن مشاغل کسانی کـه 
حۀ حکومـت و قـانونی شـدن آن نماندنـد  ب  ۶کـه تـازه  –منتظر ال سـپتامبر بـه تصـو

ها دنبال کـارگران  خانهها و کار  میرفتند در کارگاه! دیوان نگهبان قانون اساسی رسید
دشــان می نهــا میرفتنــد ســراغ کارفرماهــا تهد کردنــد کــه کــارگران  اخــراج شــده و بــا ا

د به کار بازگردانند کارگران و دهقانان بـه خشـم آمـده  "شیوۀ زمخت". اخراجی را با
اده ـــل ز ـــر را توضـــیح میدهـــد همـــۀ عل ـــاه اکتب ـــای شـــورش م استالینیســـتها و . رویه

راست عربده کشان از کـارگران میخواسـتند همـۀ ایـن امـور را سوسیالیستهای جناح 
  !چه کنند کارگران اما بهتر میدانستند. به حکومت جبهۀ خلق واگذار کنند

ـان  ، نیـز بـه شـیوۀ معمـول دهقانـان "دو سـال سـیاه"با روحانیت منفور، ایـن فرمانروا
ده رفتــار شــد ــس از آنکــه معلــوم شــد حکومــت کــاری بــا روحا. ســتمد نیــت خاصــه 
نه تنها کلیساها را به آتش میکشـیدند . ها خود وارد عمل شدند نخواهد داشت توده

دشـان میکردنـد کـه  بلکه روحانیون را میگرفتند از روستا بیـرون می انداختنـد و تهد
استالینیسـتها از وفـاداری خّفتبارشـان بـه حکومـت . اگر بازگردند کشته خواهند شد



 ٧٩  د در 

و   kandokav.com ٧و 

د که به آتش کشاندن کلیساها و «: گفتندنبرد با روحانیت را نکوهیدند و  اد نبر از 
ـت میکنـد صومعه نپرکـور(»!ها ضـدانقالب را تقو هـا حتـی  توده). ۹۲۸.اوت، ص ۱، ا

الـت والنسـیا کـه کـارگران قاطعانـه . کمتر از آزانیا به حرف آنهـا گـوش میدادنـد در ا
ک کلیسـ ای فعـال پیـدا ضدانقالب را درهم خرد کرده بودند، در ماه ژوئن به ندرت 

  . میشد

ترین ابعـاد خـود رسـید کـه مجموعـه  ها زمـانی بـه گسـترده با این همه، اقدامات توده
خواهــان و مــرتجعین را نشــان داد ــک شــدن جمهور ــدادهایی نزد بــرای انتخــاب . رو

با تمام دست راستی در مـاه مـارس . ها به باریوس رای دادنـد سخنگوی کورتس تقر
العــاده را کـه کابینـۀ ارتجـاعی قبلـی برقــرار  و وضـعیت فوقآزانیـا سانسـور مطبوعـات 

ــد کــرد چهــارم آوریــل، تنهــا هشــت روز مانــده بــه برگــزاری اولــین . کــرده بــود تمد
ـس از سـال  ، آزانیـا بـه درخواسـت مـرتجعین آن را بـه  ۱۹۳۱انتخابات شوراهای شـهر 

ان داده بـود ک روز قبلتر در نطقی بـه مـرتجعین اطمینـ. زمان نامعلومی موکول کرد
که از مرزهایی که جبهـۀ خلـق تعیـین کـرده فراتـر نخواهـد رفـت و جلـوی اعتصـابها و 

مطبوعـــات ارتجـــاع از ایـــن ســـخنان بـــا شـــادی . تصـــرف اراضـــی را خواهـــد گرفـــت
ذیری استقبال کردند وصف ک «طلب گفت  سلطنت کالوو سوِتلّوی. نا این سخنان 

شـان دربـار . کار واقعی است محافظه ۀ احتـرام بـه مقـررات و قـانون اساسـی بیانات ا
سـخنگوی تشـکیالت ژیـل روبلـز هـم گفـت » .اثرات خوبی بر افکار عمومی میگـذارد

آوریـل کـه هنـوز  ۱۵ها در روز  دست راستی» .من با نود درصد این سخنان موافقم«
ان بود خواستند که این   سـالوادورِ . خـتم شـود "آشوب"اعتصابهای متعددی در جر

آزانیا . »گران و آشوبگران نابود خواهند شد فتنه«طرف کابینه گفت  نخست وزیر از 
ا گفت  حکومت بـرای آنکـه بـه سـلطۀ خشـونت «همان روز در حملۀ تندی به پرولتار

ـان دهــد در تمـام سیســتم دفـاعی ــدنظر خواهـد کــرد ا عنــی «، »اش تجد کمـونیزم 
ن سـخنان از او اسـتقبال ، سخنگوی زمینداران کاتالونیا بـا ایـبنتوسا. »!مرگ اسپانیا

آزانیا تنها مردی است که قادر است به اسپانیا امنیت دهد و از تمـام حقـوق « :کرد
همــان روز، فاشیســتها و افســران گــارد کــه شــهامت پیــدا کــرده . »قــانونی دفــاع کنــد

کی از محله د را گلوله بودند    .باران کردند های کارگری مادر

نگونه بود جو حکومتی وقتی  در اعتـراض بـه حملـۀ فاشیسـتها  ت.ان.ثوریل آ ۱۷ا
د اعالم اعتصـاب عمـومی کـرد کـه بـرای پیوسـتن بـه ایـن حرکـت ت . خ .او. در مادر

امـــا کـــارگران . دعـــوت نشـــده بـــود در ابتـــدا ماننـــد استالینیســـتها آنـــرا محکـــوم کـــرد
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ها و خــدمات عمــومی همــه بیــرون آمدنــد، نــه بــه ایــن خــاطر کــه  هــا و کارخانــه کارگاه
گری شده بودند بلکه به این سبب که میخواستند مبـارزه کننـد و طرفدا ر سازمان د

وقتــی کــل حیــات . تنهــا آنارشیســتها بودنــد کــه آنهــا را بــه مبــارزه فراخوانــده بودنــد
د شروع به تعطیل شدن کرد استالینیستها همچنان میگفتند  د «اقتصادی مادر شا

آزانیاسـت، تـا زمـانی کـه ایـن  شان دفاع از حکومـت موضع فعلی. بعدتر شرکت کنند
عصـر ). آوریـل ۱۸، دیلـی ورکـر(»حکومت اقدامات موثری علیه ارتجـاع صـورت دهـد

ــان روز، علیــرغم چنــین مواضــعی، وقتــی مشــخص شــد کــه اعتصــاب مــوفقیتی  هم
و استالینیســـتها، دیرهنگـــام، پـــیش از خـــتم اعتصـــاب ت . خ .اوچشـــمگیر داشـــته، 

ت خود را اعالم کردند   .حما

آوریل و موج اعتصـابهای متعاقـب آن  ۱۷ی متوجه شد که اعتصاب سراسری بورژواز 
ه ــا بــه ســرما عنــی حکومــت میشــود دارد بــدل بــه تهــاجم پرولتار . داری و مــامور آن 

د جلوی این حمله را میگرفت؟ ارتش پیشنهاد کرد که آن را به خاک و خون  چطور با
ــدهایی جــدی پیرا مــون ممکــن بــودن چنــین بکشــد امــا حتــی در میــان مــرتجعین ترد

ــی بهتــری داشــت. اقــدامی وجــود داشــت ــا راه حــل خیل ــا ام ــران : آزانی م رهب بگــذار
ــا، در مــاه مــه، در مراســم .کــارگری اعتصــابها را متوقــف کننــد نگونــه بــود کــه آزانی ا

ــد اسـپانیا بـا همراهــی سـرود  معرفـی و  انترناســیونالاش بـه عنــوان رئـیس جمهـور جد
نــدگا ن استالینیســت و سوسیالیســتی کــه انتخــابش کــرده مشــتهای گــره کــردۀ نما

تــو خواســت ) مــرتجعین نــامزدی بــرای رقابــت بــا او تعیــین نکــرده بودنــد(بودنــد از پر
  .ای ائتالفی تشکیل دهد کابینه

تــو خیلــی دوســت داشــت نخســت وزیر شــود امــا همــین کــه ایــن خبــر پیچیــد  خـود پر
. کـه جـرات نکـرد بپـذیرد چنان طوفان مخالفتی در حـزب سوسیالیسـت بـه راه افتـاد

ت حزب اجـازه نـدارد وارد حکومـت  تو هشدار داد که بدون جلب رضا کابایرو به پر
شــت ســر کابــایرو، و بــدون شــک در جنــاح چــپ حــزب، اکثــر اعضــای حــزب و . شــود

  . قرار داشتندت . خ .اواعضای 

د حزب   که نیرومندترین بخش حزب بود در ماه آوریـل] سوسیالیست[سازمان مادر
ــن معرفــی  ــود و حــاال آن را در کنگــرۀ سراســری مــاه ژوئ ــدی تهیــه کــرده ب برنامــۀ جد

ایــن برنامــه میگفــت بــورژوازی نمیتوانــد تکــالیف دموکراتیــک انقــالب را حــل . میکــرد
ـد  نکه انقالب پرولتـری با کند و از همه مهمتر از حل مسئلۀ ارضی ناتوان است، و ا

ای وجود داشت که باعث ضعف  های عمدهدر این برنامه خطا. در دستور روز باشد
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ت. آن شده بود امـا بـا ایـن همـه . ها فهمیده نشده بـود از همه مهتر هنوز نقش سوو
  . نشاندهندۀ گسستی جدی از رفرمیزم بود

ــد گسســتی قــاطع بــا راه و روش  ــذیرش ایــن برنامــه توســط کابــایرو با نتیجــۀ منطقــی 
کابایرو با گفـتن . روهاست اما منطق به ندرت خط راهنمای میانه. جبهۀ خلق میبود

نکه پیش از » حکومت هنوز از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده«حرفهایی نظیر  و ا
کایی و ادغــام احــزاب مار  کســـیتی ضــروری اســت، همچنـــان انقــالب وحــدت ســـند

نـدگان چـپ سوسیالیســت را در وضـعیتی دوگانــه، مـابین حملـه بــه حکومـت امــا  نما
ــر ســر هــر بزنگــاه، در نوســان نگــه میداشــت ــت از آن ب ــرغم . حما ــن وجــود، علی ــا ای ب

ـــایرو بـــا استالینیســـتها، ارگـــان جنـــاح چـــپ حـــزب  ضـــیافتهای دوســـتانٔه متعـــدد کاب
دادسوسیالیست،  ای بـود بـه کلـی متفـاوت از  نظـر وی بـود روزنامـه ، که تحـتکالر

ــاح راســت حــزب سوسیالیســت ــداد. ارگــان حــزب کمونیســت و جن ــه خــوبی  کالر ب
بکارانه برنامۀ ارضـی را نشـان میـداد هـای آبیـاری  نشـان میـداد کـه پروژه: خصلت فر

تـو بـود، چگونـه مالکـین را ثروتمنـد میسـازد در  اراضی، کـه از پروژه هـای محبـوب پر
انـد، و حتـی مقـاالتی منتشـر میکـرد کـه در  لی که دهقانان در فقر و فالکت ماندهحا

ــد ــه تصــاحب اراضــی فرامیخوان ــان را ب در همــان وقــت، استالینیســتها و . آنهــا دهقان
را  کیروگــاسوسیالیســتهای راســت، پیوســته مــدح برنامــۀ اصــالحات ارضــی حکومــت 

ــامزدی !  میگفتنــد ــت از ن ــایرو در نها ــن کــه کاب ــا ای اســت جمهــوری ب ــرای ر ــا ب آزانی
ت کرد اما  دادحما را منتشر میکرد، که در آنها آزانیـا بـه  خاویر بوئنومقاالت  کالر

عناصــر انقالبــی در میــان سوسیالیســتهای چــپ . عنــوان نــامزد راســت معرفــی میشــد
  . چنان قدرتمند بودند که علیرغم مواضع کابایرو میتوانستند حرف خود را بزنند

تو به حکومت جرات نکرد از هواداران انقالبـی خـودش کابایرو بر س ر مسئلۀ ورود پر
تو جرات نکرد ایـن مسـئله را در کنگـرۀ سراسـری بـه  گر پر فاصله بگیرد و در طرف د

ـذیرفتن . بحث گذارد در کنگره، فشـار سـازمانیافتۀ عجیبـی بـرای ترغیـب حـزب بـه 
تو اتفاق افتاد بـا. نخست وزیری پر تـو وارد  بیرون از حزب تقر همـه میخواسـتند پر

ات جمهوری. حکومت شود خواه میگفتنـد بـه اخـتالف در حـزب سوسیالیسـت  نشر
ان دهید و راه حل تـو بـه حکومـت بـود ا حـزب . شان برای حل این اخـتالف ورود پر
خـواه ــد شـدن حـزب اتحـاد جمهور د کــال  بــاریوس، کـه بعـد از نا نــدۀ  راد لـرو نما

وزیری  خواهــــان نخســــت  صــــنعتی بــــود، میگفــــت کــــهبخــــش بزرگــــی از بــــورژوازی 
تو باشـد د پر نـدۀ صـاحبان  میگـل مـورا. سوسیالیست است و این شخص با کـه نما
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مــی مقتــدر باشــد و  ــد رژ ــم با صــنایع و زمینــداران راســت افراطــی بــود میگفــت رژ
خواهــــــان و تمــــــام «کــــــورتس را بــــــه حالــــــت تعلیــــــق درآورد و ائتالفــــــی از  جمهور

. »اند در آن حضـور داشـته باشـند ه به جنون انقالبی آلوده نشـدهسوسیالیستهایی ک
،خواهان ورود سوسیالیستها بـه  حکومت کاتالونیا و حامیانش، از جمله استالینیستها

  . حکومت بودند

کـال  ت از این خواست ارتجاعی رنگ و لعـابی راد استالینیستها میخواستند به حما
را ادامه دهد مـا نـه تنهـا ) ۱۹۳۱ی سال مسیر خطا(اگر حکومت همین مسیر«: دهند

تش میکنـیم و آن را بـه سـمت راه حـل  در جبهۀ خلـق شـکافی نمی م بلکـه تقـو انـداز
ت میکنیم که قادر به انجام اقداماتی باشد  ک حکومت انقالبی خلقی هدا تشکیل 

ــا نخواســته بفهمــد امــا تنهــا ). ژوئیــه ۶، مونــدو اوبــررو(»کــه ایــن حکومــت نفهمیــده 
کنـد گروگـان  ۱۹۳۱که کم بود تا این حکومـت را عینـا بـدل بـه همـان حکومـت چیزی 
ا بود دوبارۀ گرفتن   !پرولتار

نهـا همصـدا شـدپـومحتـی  کـه  پـوم. ، حـزب کـارگری وحـدت مارکسیسـتی، نیـز بـا ا
ـــا  ـــه اصـــطالح تروتسکیســـتها ب ـــانحاصـــل ادغـــام ب ـــوک کـــارگران و دهقان گـــروه  - بل

 "استقالل"سپس . د، برنامۀ جبهۀ خلق را امضاء کردبو   -ناسیونالیست کاتالونیا  شبه
در انتخابـات . خود را از این برنامـه اعـالم کـرد و مفهـوم جبهـۀ خلـق را زیرسـوال بـرد

شتیبانی کرد و بعد وقتی آزانیا تاریخ رای گیری را  شورای شهر دوباره از جبهۀ خلق 
گر استقالل خود را از جبهۀ خلـق اعـالم کـر  عقب  پـومتروتسـکی بـه . دانداخت بار د

ش را  کــه حتــی برمبنــای  –توصــیه کــرد کــه وارد حــزب سوسیالیســت شــود و نیروهــا
ـت جنـاح چـپ   -تخمینهای خود این حزب از چند هزار نفر فراتر نمیرفت  بـرای تقو

ــار بگیــرد، امــا  ــرای توجیــه مخــالفتش نمیخواســت  پــومحــزب سوسیالیســت بــه ک ب
در واقـع در . ب سوسیالیسـت را ببینـدالعاده مهـم رشـد جنـاح چـپ حـز  اهمیت فوق

ـــای مـــاه مـــه اصـــال منکـــر ایـــن شـــد کـــه میـــان جنـــاح راســـت و چـــِپ حـــزب   ۲۲ باتا
ابی نادرست منجر بـه اتخـاذ . سوسیالیست تفاوت قابل اعتنایی وجود دارد این ارز

در موقعی که جناح چپ حزب سوسالیست بر سر همـین : تاکتیکهای تاسفباری شد
ـک حکومـت جبهـۀ «خواهـان  پـوم راسـت حـزب میجنگیـد،مسئله داشـت بـا جنـاح 

احـــزاب سوسیالیســـت و ) در ســـطح کابینـــه(خلقـــی واقعـــی بـــا مشـــارکت مســـتقیم
و » هـا متکامـل کـردن تجربـۀ دموکراتیـک توده«ای برای  ، همچون وسیله»کمونیست

  . تسریع انقالب بود
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بــا سرتاســری امــا نتوانســت ارادۀ سوسیالیســتهای چــپ را خ دار  دشــهایــن فشــار تقر
تو مایوسانه دسـت بـه اقـداماتی زد. کند کمیتـۀ اجرایـی سراسـری : همین بود که پر

ـدادحزب تحت نفوذ او برگزاری کنگره را از ماه ژوئن بـه اکتبـر موکـول کـرد؛  را  کالر
ـــه کمیتـــه غیرقـــانونی و منـــابع مـــالی ـــت داد  اش را قطـــع کـــرد؛ ب ـــی مامور های محل

دســازمان"بخشــهای ناراضــی را  کننــد و انتخابــات مضــحکی برگــزار کــرد تــا بــا  "تجد
جنــاح چــپ بــه ایــن . نشــماردن آراء چپهــا کرســیهای خــالی کمیتــه اجرایــی را پــر کنــد

شتوانۀ اعتماد حزب را ندارد گر  تو د   . اقدامات اعتراض کرد و اعالم کرد که پر

تو، معلوم بـود کـه جنـاح چـپ توده شـت سـر  اما علیرغم همه این حرکتهای پر  هـا را 
گر به عنوان دبیر . خود دارد انتخاب شده بود ت . خ .اوکابایرو با آرای قاطعی بار د

ـادی وجـود داشـتند شت سر او عناصـر مصـمم ز ، خـاویر بوئنـوبـه عنـوان نمونـه . و 
ش در میتینگهای عمومی گسترده  اس، در سخنرانیها کی از رهبران خیزش آستور

ـــو و همچنـــین   ت ـــان خـــط مشـــی پر ا ـــودخواهـــان  ـــایرو ب اســـت . کاب ـــات ر در انتخاب
شــتیبانی نامزدهــای انتخابــاتی جبهــۀ خلــق  جمهــوری، بخشــهای مهمــی از حــزب از 

در حـالی کـه . امتناع کرده و نامزدهـای سوسیالیسـت واقعـی را معرفـی کـرده بودنـد
تعیین میکرد تفاوت چندانی با ت . خ .اوای که کابایرو در ابعاد ملی برای  خط مشی

ـــاد محلـــی و در منـــاطق صـــنعتی در استالینیســـته گـــر رهبـــران در ابع ا نداشـــت، د
های دائمـــی در  کمیتـــه. پیوســتند می ت.ان.ثاعتصــابات قدرتمنـــد و مــوفقی بـــه 

ـه را حفـظ میکردنـد ها در کشتیها و در خطـوط راه بندرگاه . آهـن ارتبـاط هـر دو اتحاد
بـــه ایـــن ترتیـــب کـــارگران بارانـــداز و خدمـــۀ کشـــتی اعتصـــابهای مـــوفقی را در ابعـــاد 

آهن تـازه بـه اعتصـاب سراسـری رای داده بودنـد  کشوری به پیش بردند و کارگران راه
عناصر دهقانی عقبماندۀ حـزب آنقـدر آموختـه بودنـد کـه بداننـد . یام آغاز شدکه ق

دانتــهدو روز بعــد از آنکــه . چــه میخواهنــد تــو، در برابــر آژانــس خبــری و ، معــاون پر
تــد پــرس عه را انکــار کــرده بــود کــه دهقانــان سوسیالیســت  یونا بــا قاطعیــت ایــن شــا

ــاداخوز تحــت رهبــری سوسیالیســتها  دهقــان ۲۵۰۰۰اند،  در حــال تصــاحب اراضــی ب
گر نیز همین اتفـاق افتـاد. دست به تصاحب اراضی وسیع زدند تـو . در جاهای د پر

از طرف موسسه اصالحات ارضی مهندسـانی را بـه منـاطق تصـاحب شـده فرسـتاد تـا 
بــه ایــن تصــاحبها جنبــه قــانونی دهنــد و بــا ایــن کــار میخواســت اهمیــت انقالبــی ایــن 

ا این اقدام سوسیالیستهای چپ را به تکرار چنان حرکتی ام. تصاحبها را مخفی کند
تــو بودنــد . تشــویق کــرد اس کــه روزی در انقیــاد گــروه پر معــدنچیان مخــوف آســتور

نفــر از  ۳۰۰۰۰ژوئــن  ۱۳روز . حــاال مشــغول اعتصــابهای سیاســی علیــه حکومــت بودنــد
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ــا خواســت اســتعفای وزرای کــار و کشــاورزی ــن دومــی، (معــدنچیان ب ، فــونسکــه ای
 ۹۰۰۰۰ژوئــن تمــام  ۱۹دســت بــه اعتصــاب زدنــد و روز !)حبــوب استالینیســتها بــودم

ژوئــن توانســت آنهــا را بــه کــار  ۲۳حکومــت در روز . معــدنکار دســت از کــار کشــیدند
علیـه مسـتعفی کـردن  اوبیـدوژوئیه معدنچیان همراه با کارگران  ۶بازگرداند اما روز 

د به  اس توسط حکومت تهد کالوو (اعتصاب سراسری کردندفرماندار بوسک آستور
آمیزی  ســوتلو، رهبــر ارتجــاع، از ایــن فرمانــدار کــه طــرف کــارگران بــود تلگــراف تــوهین

ـد مسـتعفی کـردن او را عملـی کنـد افت کرده بود و توانسته بـود تهد کـارگران ). در
ــد بــه  ۱۵روز  ژوئــن مطالبــات خــود را تکــرار کردنــد و اگــر قیــام آغــاز نشــده بــود تهد

تو در مواجه با این نشانه. عملی میکردنداعتصاب را  های روشـِن روحیـۀ انقالبـی  پر
ای سوسیالیست جرات نکرد دست به خطر زند و وارد حکومت شود   .پرولتار

نجـا فقـط . در همین مدت موج اعتصابها ابعاد بحرانی انقالبـی بـه خـود گرفـت در ا
نج ماه، هر شهر . ای میکنیم به ابعاد آن اشاره ک اعتصاب  در طی این  مهم دستکم 

ده بود ک میلیون نفر در اعتصاب بودنـد. سراسری به خود د ک به  . دهم ژوئن نزد
ـک میلیـون . ژوئـن ۲۴ک میلیـون نفـر روز . نیم میلیون نفر در بیستم ژوئن بـیش از 

هم کارگران شهر و هم کارگران روستا در این اعتصابها . نفر در روزهای آغازین ژوئیه
کــارگران روســتا مرزهــای مرســوم مــابین روســتاها را شکســتند و بــه . دشــرکت داشــتن

الـــت  ــنج هفتـــه  ماالگــاعنــوان مثـــال در ا خـــانوادۀ دهقـــان را در  ۱۲۵۰۰۰بـــه مـــدت 
  .اعتصاب بسیج کردند

ه عنـی هـرج و مـرج «: موج اعتصابها را محکوم کرد سوسیالیستا نشر این وضـعیت 
ــابی مونــدو اوبــررو. »کامــل و فقــط جنــاح راســت را خشــمگینتر میکنــد اش بــرای  ارز

کــارگران ایــن بــود کــه ایــن منازعــات دارد آنهــا را بــه برخــورد بــا حکومــت جبهــۀ خلــق 
اش در اقداماتی از سـر استیصـال  درست همین حکومت و حاکمان محلی. میکشاند

. انداختنــد  بــرای جلــوگیری از پیشــروی کــارگران گــارد نظــامی را بــه جــان اعتصــابیون
کومپــــــانیس . صــــــورت گرفــــــت ت.ان.ثای علیــــــه  ت عاجزانــــــهخاصــــــه اقــــــداما

ـد در یورشـی در . های بارسلون را از آنارشیستها انباشت بازداشتگاه مـاه  ۳۱در مادر
شـان بازداشـت شـدند ۱۸۰تعطیل شـد و  ت.ان.ثمه  دفاتر  چهـارم ژوئـن، . نفـر از ا

کالیسـتها بـه نافرمـانی از «: ی وزیـر اعـالم کـردآگوستو بارسـیا دسـتورات  اگـر سند
کالیزم را غیرقــانونی  . »خواهــد کــرداعــالم وزارت کــار ادامــه دهنــد حکومــت ســند

گـر دفـاتر   ۱۹۳۱امـا حـاال سـال . را تعطیـل کـرد ت.ان.ثنوزدهم ژوئن حکومت بار د
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ــه  ــه ب ــایرو حمل ــود کــه خــود کاب ــود ت.ان.ثنب ــدهی کــرده ب حــاال اعضــای ! را فرمان
ــــه رفقــــای آنارشیســــت خــــود پیوســــته ت . خ .او ای جــــز  بودنــــد و حکومــــت چــــارهب

  !نشینی نداشت عقب

نها اعتصابها برای مطالبات سیاسی از حکومت نیز گسترده هشتم . تر شد عالوه بر ا
دا اعتصابی سراسری اعالم شد تا حکومت وادار شود بـه وعـده هایی کـه  ژوئن در لر

 معـدنچیان مورسـیا. درمورد رسیدگی به وضعیت معیشـت بیکـاران داده عمـل کنـد
های انتخابــاتی دربــارۀ بهبــود  ژوئــن بخــاطر نــاتوانی حکومــت در تحقــق وعــده ۲۴روز 

ــد ــه اعتصــاب زدن ط کــار دســت ب   فدراســیون کــارگران کشــاروزیدوم ژوئیــه . شــرا
ا ـانی کـه بـه محصوالتشـان رسـیده بود اندالوز خواهـان کمـک  بـرای جبـران ضـرر و ز

اس اشــاره پیشــتر بــه اعتراضــات سیاســی معــدن. مــالی حکــومتی شــدند چیان آســتور
م ان مدارس کاتولیـک بارسـلون. کرد خواهـان خـروج مدّرسـان   هشتم ژوئیه دانشجو

ــا مدّرســان الئیــک شــدند ــا ب نی آنه گز ــه کــارگران در . روحــانی و جــا ــاردهم ژوئی چه
د تصاویر بزرگی از ضیافت رسمی ای که در سـفارت برزیـل برگـزار شـده بـود را  مادر

در حـالی کـه کـارگران میمیرنـد وزرای «: ها نوشته بودنـد آنحمل میکردند و بر روی 
خواه تفریح میکنند ای بـود کـه  هایی از مطالبـات سیاسـی ایـن فقـط نمونـه. »جمهور

شـتیبانان جبهـۀ خلـق رهبـری . ها مطرح میکردنـد توده میتـوانیم مطمـئن باشـیم کـه 
  !این اعتراضات را نداشتند

ــدادکــه  سوسیالیســتانــه ادعاهــای  ز بانــک مــرتجعین کاتولیــک پــول گرفتــه، نــه ا کالر
هـای فاشیسـتی همکـاری  با گروه ت.ان.ثکه  موندو اوبررودروغهای مشمئزکنندۀ 

میکند، نه اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت، هیچ کـدام نتوانسـت جلـوی رشـد انقالبـی 
نـــدۀ میـــان  و مـــوج ت . خ .اوو   ت.ان.ثسوسیالیســـتهای چـــپ و همبســـتگی فزا

  . را بگیردگستردۀ اعتصابها 

سازمان و تسلیحاتی که خط مشی جبهۀ خلق برای فاشیستها فراهم آورده بود نیز بـا 
ــای مبــارز روبــرو شــد ــا التمــاس و خــواهش از . مقاومــت ســازمانیافتۀ پرولتار پرولتار

گذاشـت  موندو اوبرروو  سوسیالیستاحکومت برای متوقف کردن فاشیستها را برای 
ــا ــدو کــارگران انقالبــی در خیاب ــا فاشیســتها میجنگیدن ــه، . ن ب ــا قیــام ژوئی ــه ت از فور

دو کشـــته و شـــش مجـــروح بـــه جـــای  هـــر روزهـــای خیابـــانی بطـــور متوســـط  درگیری
ایــن در واقــع جنــگ داخلــی بــود و ایــن فاشیســتها بودنــد کــه بیشــترین . میگذاشــت
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ــد ــات را میدادن ــۀ گروه. تلف ــه روحی ــاطعی کــه ب هــای فاشیســت وارد آمــد  ضــربات ق
  . ژوئیه آماده کرد ۱۸رز را برای به دست گرفتن رهبری قیام در روز هزاران مبا

ش دستمزدها و کاهش ساعات کار که دستاورد اعتصـابها بـود،  نکه، افزا نکته آخر ا
ش در تولید همراه نشد  به علت بحران جهانی، صنعت اسپانیا نـاتوان  –چون با افزا

ش بــارآوری تولیــد اســت ش  -از افــزا در ابتــدای مــاه ژوئیــه . قیمتهــا شــدباعــث افــزا
ــک مــاه  ــد ایــن بــود کــه قیمتهــا در عــرض  ش  ۲۰بــرآورد مطبوعــات مادر درصــد افــزا

ـب خورده. افته است انـد و بـرای اعتصـابهای قـاطعتر و  کـارگران احسـاس کردنـد فر
درسـت  -در اواسـط سـپتامبر –هـم اکنـون (مطالبات قاطعتری خـود را آمـاده کردنـد 

ند در    !).فرانسه در حال وقوع است همین فرا

ه –ارتجاع  . برای مدتی به آزانیا امید بسته بـود -داری اسپانیا است که همان سرما
وقتـــی آزانیـــا نشـــان داد کـــه از متوقـــف کـــردن کـــارگران نـــاتوان اســـت ارتجـــاع همـــه 

تو بست ش را به پر . اما سوسیالیستهای چپ جلوی این راه حـل را گرفتنـد. امیدها
. آمیز ارتجـاع نبـود و بازگشت مسالمت ۱۹۳۱-۱۹۳۳حل  یدی به تکرار راهدر نتیجه ام

ــوان آن را نداشــتند کــه مــانع رشــد  ــاح راســت و استالینیســتها ت سوسیالیســتهای جن
ای اسپانیا شـوند مـرتجعین کـه خـود را مسـلح کـرده و بـرای بـدترین . انقالبی پرولتار

ند کـه مـوج انقالبـی آنهـا را بـا اتفاقات آماده کرده بودند نمیتوانستند منتظـر بنشـین
ه. خود ببـرد درصـد افسـران را بـا خـود داشـت، لژیونهـای  ۹۹داری اسـپانیا کـه  سـرما

گاه ا های نظامی شهرستانها را با خود  خارجی و سربازان مراکشی و همچنین بیشتر 
نجاه میرسید -داشت  نها به  ب -که تعداد ا   .الوقوع شورش کرد علیه فاجعۀ قر
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  ضدانقالب و قدرت دوگانه

  

  خیانت حکومت جبهۀ خلق

اســخ بــه یــورش ضــدانقالب بــه دنبــال پیــدا کــردن  آزانیــا و حکومــت جبهــۀ خلــق در 
ای قربانی خط مشی جبهـۀ  استالینیستها که به طرز مذبوحانه. توافقی با آن گشتند

ــــا تمــــایز گذاشــــتن میــــان  خلقــــی خــــود شــــده بودنــــد کوشــــیدند ایــــن خیانــــت را ب
خو  خواهـــان  "ضـــعیف"اهـــان جمهور ماننـــد آزانیـــا  "قـــوی"ماننـــد بـــاریوس و جمهور

خواهـان . توضیح دهند حقیقت اما این است کـه ایـن آزانیـا بـود کـه در راس جمهور
خـواه در  برای مصالحه با ژنرالهای فاشیسـت پیشـقدم شـد و همـه گروه هـای جمهور

  . این حرکت با او همراه شدند

نجــا بــه مســتندات غیرقابــل ــدادو  سوسیالیســتاانکــاری کــه از  در ا آوری  جمــع کالر
  :ای بکنیم اند اشاره شده

ژوئیـه پیـام رادیـویی خـود را بـه تمـام  ۱۷ژنرال فرانکو بعـد از چیرگـی بـر مـراکش، روز 
گاه ــد . هــای نظــامی مخــابره کــرد ا ــک مادر ــایی نزد گــاه نیــروی در ا ایــن پیــام در 

ا ک اپراتور وفادار به جمهوری در فت شد و محتوای آن بالفاصـله در اختیـار توسط 
ایی قرار گرفـت عنـی . وزارت نیروی در ژوئیـه  ۱۸حکومـت امـا ایـن پیـام را روز بعـد 

بخش ارائـــه داد کـــه  صـــبح علنـــی کـــرد و همـــراه بـــا آن توضـــیحی اطمینـــان ۹ســـاعت 
حکومت طـی همـین روز دو پیـام . میگفت اسپانیا کامال تحت کنترل حکومت است

گر مخابره  عنـی وقتـی کـه  ۱۵و  ۱۵کرد کـه آخـری در سـاعت د دقیقـه مخـابره شـد؛ 
حکومــت دارای اطالعــات روشــن و کــاملی دربــارۀ گســترۀ شــورش و از جملــه اشــغال 

نطور میگفت. سویل بود   : با وجود این اما پیام آخر ا

گر تصدیق میکند که تمام شبه جزیره کامال در آرامش است«   .حکومت بار د

رســیده ] از جانــب ســازمانهای کــارگری[نهادهای کمکــی را کــه حکومــت تمــام پیشــ«
افت کرده و با تشکر از بانیان آن اعالم میکند کـه بهتـرین کمکـی کـه میتـوان بـه  در
حکومـت کــرد تـالش بــرای مختـل نشــدن روال عـادی زنــدگی روزمـره اســت تـا بــه ایــن 
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ســت داده ای از شــکیبایی و اعتمــاد بــه نیروهــای مســلح حکــومتی بــه د ترتیــب نمونــه
  .شده باشد

بـه لطـف اقــدامات هوشـمندانۀ مقامــات میتـوان گفــت حرکـت گســتردۀ تهـاجم بــه «
شتیبانی ای از آن نشـده و  جمهوری در هم شکسته و در تمام شبه جزیره هیچ گونه 
ش محدود به بخشی از ارتش مستقر در مراکش مانده است   ... نیروها

به نیروهای مراکشی، کـه در تالشـند تـا  ما با توجه به این اقدامات و دستوراتی که«
جلـــوی ایـــن شـــورش را بگیرنـــد، داده شـــده، میتـــوانیم تصـــدیق کنـــیم کـــه اقـــدامات 

ت خواهد کرد داد(»حکومتی برای بازگشت به وضع عادی کفا   ).ژوئیه ۱۸، کالر

ـــاع کـــرد و ایـــن امتنـــاع  ـــه از مســـلح کـــردن کـــارگران امتن ـــس از آنک ـــۀ آزانیـــا  کابین
را بــا ایــن پیــام سراســر غیرواقعــی توجیــه کــرد، تمــام طــول شــب را بــه اش  خیانتکارانــه

خواهـان  کیروگاآزانیا در این جلسه استعفای کابینۀ . جلسه گذراند را که از جمهور
افــت کــرد و مــارتینز بــاریوس، معــاون پیشــین لــرو و رئــیس  حــزب چــِپ آزانیــا بــود در

خواهان یوس و آزانیـا حکومـت بـار . وزیری منصوب کـرد را به نخست اتحاد جمهور
خواهان راسـِت خـارج از جبهـۀ خلـق تشـکیل  "موّجهی" از آدمهای باریوس و جمهور

  .این کابینه نیز تالش کرد مانع مسلح شدن کارگران شود. دادند

خواهان به جای مسلح کردن کارگران  نش در جبهۀ خلق  –آزانیا و جمهور که متحد
نها را بـه قـ داشـتند زمینـه را بـرای  -!درت رسـانده بودنـدبودند و همانها بودند که ا

ـان کـارگران مهیـا میکردنـد اگـر آزانیـا موفـق میشـد ایــن . مصـالحه بـا فاشیسـتها بـه ز
  .نقشه را عملی کند فاشیستها تمام اسپانیا را فتح میکردند

اسـت جمهـوری جمـع شـده بودنـد و  اما درست در همان ساعاتی کـه وزرا در کـاخ ر
ــا حرکــت خــود را شــروع کــرده بــود ــد، . مشــغول جلســه بودنــد پرولتار در همــان مادر

ــع میکــرد، در  ــاچیز ســالحی را کــه داشــت توزی ــان سوسیالیســت منــابع ن شــاخٔه جوان
ادگان  کادهـای خـو  مونتانیاخیابانهای اصلی و حول  ـا میکـرد و گشـتهای بار د را بر

خود را سازماندهی میکـرد تـا خانـه بـه خانـه مـرتجعین را بازداشـت کننـد، و در نیمـه 
ادگان صورت داد شب اولین حمله  پـومو  ت.ان.ثدر بارسلون مبـارزان . اش را به 

عنی کومپانیس را در اکتبـر  ـاد  ۱۹۳۴که خاطرۀ خیانت همین فرماندار کاتالونیا  از 
ــدنبــرده بو  در . دنــد در عصــر هجــدهم بــه چنــدین انبــار حکــومتی ســالح یــورش بردن

ک صبح روز بعد که ارتش دست به شورش زد، متوجه شد کارگران آن را در  ساعت 
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خواهان  انــد و دارنــد ســربازان جــوانی را کــه بیصــبرانه انداخته ای گــازانبری گیر  حملــه
ـــه شـــده از فاشیســـتها و هرآن مبارزه ـــا تســـلیحات گرفت ـــد ب چـــه توانســـته بودنـــد از ان

کمـی دیرتـر میلیشـیا توانسـت انبارهـای . ها تصـاحب کننـد، مسـلح میکننـد فروشگاه
پـیش از آنکـه بحـران حکـومتی کـامال تمـام شـود . مهمات ارتـش را هـم تصـاحب کنـد

ـد روانـه  اس لشکری شش هـزار نفـری را بـرای راهپیمـایی در مادر معدنچیان آستور
کی که روبری سـواحل مـراکش واقـع اسـت، کـارگراِن ، بندر استر ماالگادر . کردند اتژ

کادهــای  بیســالح امــا هوشــمند و مبتکــر، ارتــش ارتجــاع را بــا دیــواری از خانــه ها و بار
ـد از تسـلیح آنهـا . مشتعل از بنزین به عقب راندند کـارگران والنسـیا کـه حـاکم مادر

کادهــا و بــا در دســت گــرفتن ســنگها ی ســنگفرش و امتنــاع کــرده بــود بــا ســاختن بار
شـان در  –چاقوی آشپزخانه خود را برای مقابله بـا ارتـش آمـاده کردنـد  نکـه رفقا تـا ا

ـا بـدون . ارتش افسرها را کشتند و بـه کـارگران سـالح رسـاندند ـک کـالم، پرولتار در 
آنکه به خـود زحمـت اجـازه گـرفتن از حکومـت بدهـد نبـردی تـا سـرحد مـرگ را علیـه 

نطو . فاشیستها آغاز کرد ر بود که کومپانیس و آزانیا خود را بـا نخسـتین گردانهـای ا
دند ای اسپانیا مواجه د   . ارتش سرخ پرولتار

ای برای به توافق رسیدن با ژنرالهای  باریوس برای پیدا کردن زمینه -اگر نقشۀ آزانیا 
گــری  اشــید بخــاطر ایــن بــود کــه کــارگران مــانع آن شــدند و علــت د فاشیســت از هــم 

شان به حکومت بـود کـه توانسـتند جلـوی  اعتمادی عمیق ها فقط با بی توده! نداشت
سـتند نهـا با و زیـر پـرچم  هـا خـود تودهسـازماندهی مسـتقل تحـت رهبـری . خیانت ا

  .تنها همین عامل بود که جلوی پیروزی فاشیزم را گرفت – ها خود توده

نگونه شد که در کنار قدرت رسمی که در دست حکومت بود قدرتی   "ررسمیغی"ا
قـدرت "همان کـه لنـین آن را   –قدرت پرولتاری مسلح : اما خیلی عظیمتر رشد کرد

قدرت اول، قدرت آزانیا و کومپانیس ضعیفتر از آن بود که بتواند . مینامید "دوگانه
گری را به خطر  ـای مسـلح هنـوز بـه حـد کـافی  وجود د عنـی پرولتار اندازد و دومی، 

ضـرورت مبـرم چیـره شـدن بـر قـدرت رسـمی آگـاه قدرت نداشت و بـه حـد کـافی از 
ــدۀ قــدرت دوگانــه در همــه انقالبهــای پرولتــری خــود را نشــان داده اســت. نبــود . د

دار شدن چنین وضعیتی به  ای شـده  آن است که نبرد طبقاتی وارد مرحلـه معنید
ــد بــدل بــه قــدرت بالمنــازع گــردد کــی از ایــن دو قــدرت با ایــن . اســت کــه بــاالخره 

ایـن تـوازن ! ای است که توازن میان رقبا بـر لبـۀ تیـغ بـه نتیجـه قطعـی میرسـد مرحله
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گـری چیـره  د بر د کی از قدرتها با نمیتواند برای مدتی طوالنی دوام آورد و باالخره 
  !گردد

ـت تسـهیل خواهـد  امحاء ضدانقالب شکلگیری حکومتی کارگری و دهقـانی را بینها
منــافع واقعــی . ی بــورژوازی منفعتــی نــداردپیــروزی بــر ژنرالهــای فاشیســت بــرا. کــرد

ه عنـی سـازش بـا آن  سرما ا وضعی معادل آن،  داری اسپانیا در پیروزی ضدانقالب، 
بـــه ایـــن خـــاطر بـــود کـــه حکومـــت جبهـــۀ خلـــق در روزهـــای نخســـت حرکـــت . اســـت

نچنین خائنانه رفتار کرد و به این خاطر است که حکومـت جبهـۀ خلـق  ضدانقالب ا
خواهــان، در محاصــرۀ . اقــدامات خائتانــۀ خــود ادامــه داد ــس از آن نیــز بــه جمهور

کارگران مسلح،جرات نداشتند در جبهۀ دشمن قرار گیرند اما سیاستی که در جبهه 
کـی  شت جبهه در پـیش گرفتنـد موانـع موجـود بـر سـر راه پیـروزی ضـدانقالب را  و 

گــری از میــان برداشــت ــس از ایــن اســت مضــمون واقعــی تغییــر حکومــ. ــس از د ت 
ــرونســرنگونی  ــه روشــنی در مصــاحبۀ مطبوعــاتی . ای ــن همــان چیــزی اســت کــه ب ای

ده میشد که   سخنگوی کابایرو د

وزیر  روی ایــن حســاب میکــرد کــه انتخــاب هفتــۀ گذشــتۀ کابــایرو بعنــوان نخســت«  
  .روحیۀ میلیشیا را بهبود بخشد

اگر بمیرند بخاطر  میدانند که...ای دارند آنها حاال میدانند که رهبری هوشمندانه«
  .انگاری و ضعف شیوۀ رهبری پیشین نیست سهل

اغیان حمله کنیم که قوی هستند و میتوانند « ما به جای آنکه مثل قبل درجایی به 
د در جایی به آنها حمله کنیم که ضعیف هسـتند، جـایی کـه  ما را به عقب برانند با

مز(»ما میخواهیم به آنها حمله کنیم   ).تامبرسپ۷، نیویورک تا

ـد بــه کـارگران توضـیح دهنــد چـرا بـه چنــین حکـومتی اجــازه  اگـر کسـانی کــه هنـوز با
نگونه حکومت آزانیا  ژیرال را  –دادند مبارزه را در هفت هفتۀ آغازین رهبری کند ا

د خیلی خیلی تلختر از آنچه گفته شد باشد   .محکوم میکنند، واقعیت با

دارد در نبــرد علیــه فاشیســتهای مرتجــع توجیــه جبهــۀ خلــق ایــن بــود کــه بــا ایــن کــار 
ــد خواهــان را جــذب میکن ــت جمهور ــا نقشــی معکــوس . حما ــق دقیق امــا جبهــۀ خل

ـــداد کـــه خرده: داشـــت ـــا اجـــازه ن ـــه پرولتار ـــن سیاســـتمداران  ب ـــورژوازی را از دام ب
خــواه بــه ســمت خــود بکشــاند؛ اقــدامی کــه در پیــروزی هــر انقــالب پرولتــری  جمهور

ـا بـه شـیوه خرده. شرطی ضروری است ای قـاطع بـرای  بورژوازی اگر ببیند که پرولتار



 ٩١  د در 

و   kandokav.com ٧و 

ــد و غنیتــری میدهــد، میجنگــد، بــا او  ــد زنــدگی جد ــدی کــه نو نظــم اجتمــاعی جد
هــای پرولتــر را در انقیــاد  بــورژوازی و هــم توده جبهــۀ خلــق هــم خرده. همــراه میشــود

ـا بـوده پرول  فقـط قـدرت دوگانـه. رهبری خائنانۀ سیاستمدارن بورژوا نگـه داشـت تار
نجا توانسته جلوی پیروزی ارتجاع را بگیرد   . که تا به ا

  قدرت دوگانه در کاتالونیا

گــر بــود قــدرت فدر کاتالونیــا، درســت در جــایی کــه جبهــۀ خلــق ضــعی تر از جاهــای د
گـــری رشـــد کـــرد و چهـــار شـــهر کاتالونیـــا را بـــدل بـــه  دوگانــه  قـــاطع تر از هـــر جـــای د

  .اخلی کردنیرومندترین استحکامات جنگ د

ــا( فــایو ت .ان.ث  بر ــا و ) فدراســیون آنارشیســت ا ــت پرولتار ــا کــه اکثر کاتالونی
بخـــش اعظـــم دهقانـــان را در ایـــن منطقـــه رهبـــری میکننـــد هرگـــز عضـــو جبهـــۀ خلـــق 

ـد، چـرخش بـه چـپ  پـوم. اند نبوده ـاد بـاالخره از جبهـۀ خلـق بر ـدهای ز ـس از ترد
ای در  ای کرد و در عرض دو ماه جنگ داخلی بـه سـرعت بـه حزبـی تـوده کننده خیره

در نتیجه تنها اعضای پرولتری جبهۀ خلق در کاتالونیا عبارتند از . کاتالونیا بدل شد
ذیری ضعی که در کاتالونیا به طرز قیاست . خ .او است و سازمان  ت.ان.ثفتر از نا

ایـــن آزادی نســـبی از . دارد "حـــزب سوسیالیســـت واحـــد"کـــه عنـــوان   استالینیســـتی
ـــا آنطـــور کـــه توجیه ـــه تنه ـــورژوایی ن ـــدهای ب ـــد  پیون ن ـــۀ واحـــد میگو ـــدگان جبه کنن

هــای  ظرفیتهــای مبــارزه را تضــعیف نکــرد بلکــه درســت بــه همــین خــاطر بــود کــه توده
ــاقی اســپانیا  ــه کمــک ب ــروز شــوند و ب ــر ضــدانقالب پی ــه ب ــا توانســتند در خان کاتالونی

  !ست برای کسانی که هنوز به جبهۀ خلق باور دارنداین درس مهمی ا. بشتابند

د با  ای کاتالونیا میداند که در جنگ داخلی با جنگید و نه  روشهای انقالبیپرولتار
ـای کاتالونیـا میدانـد کـه در جنـگ داخلـی . با شعارهای دموکراسی بورژوایی پرولتار

ای کــه  یاســیروشــهای سفقــط بــا روشــهای نظــامی نمیتــوان جنگیــد بلکــه اســتفاده از 
ـاک  توده ها را به عمل تشویق میکند حتی میتواند ارتـش را از نفـوذ افسـران ارتجـاع 
شت جبهه نه بواسـطۀ . کند ای کاتالونیا مبارزه را در خط مقدم جبهه و در  پرولتار

وسائل حکومتی بلکه از طریق ارگانهایی که سازمانهای پرولتری بـر آن نظـارت دارنـد 
  . رهبری میکند

ــا در ک ــااتالونی ــری  کمیتــۀ مرکــزی میلیشــیای ضدفاشیســت کاتالونی ــارزه را رهب مب
نـده. میکنـد نـده از  ت.ان.ثاز  در ایـن کمیتـه آنارشیسـتها سـه نما  فـایو دو نما
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اگرچــه کوچـک اســت امـا بــرای تشـویق شــدن سـازمانهای مشــابه در ت . خ .او. دارنـد
نده دارد گر در این کمیته سه نما ک ک نپوم .  مناطق د نده، سازمان دهقانی  ما

نــده دارنــد ــک نما نــده و استالینیســتها نیــز  ســازمانهای چــپ بــورژوایی چهــار . نما
نده دارند نده در این کمیته حضور دارنـد. نما انزده نما . به این ترتیب در مجموع 

  .بر کمیته مرکزی چیرگی دارند پوم و فایو   ت.ان.ثدر واقع 

ــــاوت بن نهــــا چنــــان تف ــــد دارد کــــه  یــــادیبرنامــــۀ ا ــــا برنامــــۀ مادر و ت . خ .اوای ب
شـدن، و بـورژوازی چـپ بـه ایـن خـاطر کـه تحـت  استالینیستها از ترس کنـار گذاشته

ــای مســلح اســت، بــا آن همــراه شــده ای کــه  ایــن برنامــه بــا برنامــه. اند نظــارت پرولتار
کها در اوت  کــی در مبــارزه علیــه ضــدانقالب کورنیلــوف اتخــاذ کردنــد  ۱۹۱۷بلشــو

  :است

کنترل کارگری بر تولید، که کـارگران را بـه بـاالترین سـطح ابتکارعمـل و شـور انقالبـی 
های مسلح، خارج از هرگونه نظارت حکومتی؛ اقـدامات  رهنمون میشود؛ بسیج توده

د ای کوتـاه نیامـدن از  پیشگیرانه از هرگونه خیانـت حکومـت و حتـی لحظـه نقـد شـد
ن با تنها شعاری که هـم التیـامبخش گرسـنگی اسـت ؛ و به مبارزه کشاندن دهقاناآن

زمین بـرای کسـانی کـه روی آن : هم روستاهای عقبمانده را نیرویی دوباره میبخشد
  !کار میکنند

کنتـرل همـه وسـائل حمـل و  ت.ان.ثهمین که ضدانقالب حرکت خود را آغاز کـرد 
بــات انتخا. نقــل و زیرســاختهای عمــومی و منــاطق صــنعتی مهــم را در دســت گرفــت

نــدگی نســبی ضــامن کنتــرل دموکراتیــک اســت کمیتــه . های کارخانــه بــر مبنــای نما
هایی که هنوز توسط مالک خصوصـی  ها و کارخانه های مشابهی نیز در کارگاه کمیته

  . اند اداره میشوند شروع به فعالیت کرده

اســت کــه اگرچــه هنــوز بــه  شــورای اقتصــادادارۀ حیــات اقتصــادی اکنــون در دســت 
ـد از اقـدامات سوسیالیسـتی صـحبت کنـدنظام پی . شین وصل است دستکم حاال با

کــی از  کالیســتها،  نــده از آنارکوسند ــنج نما و ت . خ .اوکــی از  پــوم،در ایــن شــورا 
ــد ــا حضــور دارن ــز از حکومــت کاتالونی ــۀ خــود را در . کــی نی ــن شــورا برنام اوت  ۱۹ای

دن تمـامی داراییهـای ارضـی و اشتراکی کـر : منتشر کرد که از جمله در آن میخوانیم
ـــه های کـــارگران کشـــاورزی؛ اشـــتراکی کـــردن زیرســـاختهای  ادارۀ آنهـــا توســـط اتحاد

عمومی، حمل و نقل و صنایع بزرگ؛ اشتراکی کردن شرکتهایی که مالکان آنهـا را رهـا 
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اند، کنترل کارگری بر بانکها تا وقتی که ملی شـوند؛ کنتـرل کـارگری بـر تمـامی  کرده
اند؛ جـــذب نیـــروی بیکـــار در  همچنـــان در دســـت مالکـــان خصوصـــی موسســـاتی کـــه

کشاورزی و صنایع اشتراکی شده؛ برقرسانی به کاتالونیا؛ در انحصـار گـرفتن تجـارت 
د ت از نظام اقتصادی جد   .خارجی برای حما

های تولید پرولتری را  های کارخانه در میانۀ جنگ داخلی برتری شیوه عملکرد کمیته
ــرو را ت . خ .او  -ت .ان.ثرش کمیتــۀ گــزا. ثابــت میکنــد کــه خطــوط راه آهــن و مت

س از حذف دستمزدهای باالی مدیران و رشوه د که  ها و رانتها و  اداره میکند میگو
س ولخرجیها، تاکنون ده انداز شده، دستمزد اکثر کارگران برای رسـیدن  ها هزار پزتا 

افتـه و طـرح توسـعه خطـوط ش  بینـی  در ایـن بخشـها پیش به برابری دسـتمزدها افـزا
افـت، هـم اکنـون قطارهـا بـدون  شده، تعرفۀ استفاده از این خـدمات کـاهش خواهـد 

  !تاخیر به مقصد میرسند و روز کاری شش ساعته به زودی اجرا خواهد شد

ــه ــه کارخان ــدل ب ــز ب ــه مجتمعهــای ذوب فل های  های تولیــد تســلیحات شــده و کارخان
آخــرین گزارشــها . له و هواپیمــا تولیــد میکننــدتولیــد اتوموبیــل، ماشــینهای ضــدگلگو 

د بـرای تـامین همـه ایـن تسـلیحات مهـم جنگـی  حاکی از آن است که حکومت مادر
ــادی بـــه کاتالونیــا دارد بخـــش قابــل تــوجهی از نیروهـــایی کــه وظیفـــۀ . وابســتگی ز

ــد را بــه عهــده گرفته انــد توســط میلیشــیای کاتالونیــا بــه آن  محافظــت از جبهــۀ مادر
  . اند اعزام شدهمنطقه 

هوسـکا -هنوز خیلیها اهمیت اقداماتی را که میلیشیای کاتالونیا در جبهۀ ساراگوسا
در شـرق اسـپانیا، کـه مدرسـۀ نظـامی و  ساراگوسـا. اند صورت میدهد را درک نکرده

گاه ا های نظامی در آن واقع اسـت بـرای ژنرالهـای فاشیسـت حکـم  کی از مهمترین 
ــای . شــور واقــع اســت را داردکــه در غــرب ایــن ک بورگــوس امــا ســرعت عمــل پرولتار

گاه ا در  آراگـونهای نظامی کاتالونیا و حرکت به سـمت  کاتالونیا در درهم شکستن 
  . های فاشیستها را نقش بر آب کرده است غرب اسپانیا نقشه

نـان بـا . بخش در آراگون راهپیمـایی کـرد میلیشیای کاتالونیا همچون ارتشی رهایی ا
ــد قــادر بــه  –ســازماندهی و بــه مبــارزه کشــاندن دهقانــان  کــاری کــه نیروهــای مادر

های  کمیتـه. توانستند از پیشـروی ارتـش ارتجـاع جلـوگیری کننـد –انجام آن نبودند 
ـــس از رســـیدن بـــه هـــر روســـتا دســـت بـــه ســـازماندهی انتخابـــات کمیتـــۀ  میلیشـــیا 

ای که مسئولیت ادارۀ تمامی امالک قابل توجه،  ضدفاشیست روستا میزنند؛ کمیته
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محصـوالت و وسـائل و دام و ابزارهـا و تراکتورهـایی کـه بـه مالکـان بـزرگ و مـرتجعین 
کمیتـۀ روسـتا تولیـد را بـر مبنـایی نـو سـازماندهی . متعلق است را بـه عهـده میگیـرد

ســاختن میلیشــیایی روســتایی اجتمــاعی کــردن و مبــارزه بــا ارتجــاع را بــه میکنــد و بــا 
ــرد ــیش میب ــه شــورای عمــومی روســتا . پ ــرتجعین بازداشــت شــده بــرای محاکمــه ب م

ــــدهی موجــــود در . فرســــتاده میشــــوند تمــــامی عنــــاوین مالکیــــت و اســــناد وام و ب
گانیهای رسمی در آتش دود میشود ـس از آنکـه دنیـای . با روسـتا را لشکر کاتالونیـا 

نکـه هـر روسـتایی  نگونه دگرگون کرد به پیشـروی خـود ادامـه میدهـد، مطمـئن از ا ا
  !که از آن میگذرد بدل به سدی برای دفاع از انقالب میگردد

ب  ـت خـود ادامـه میدهـد، طرحهـایی را تصـو حکومت کاتالونیا همچنـان بـه موجود
ــا برمیــدارد تاییــد میکنــد نطــور میخواهــد القــاء  میکنـد و قــدمهایی را کــه پرولتار و ا

د با مشـورت گـرفتن از . کند که خودش دارد مبارزه را رهبری میکند حکومت مادر
ـد بـرای تمـامی  کومپانیس از این دست اقدامات پیشتیبانی میکند اما بعـد از آن با

ش با میلیشیا و کمیتـه جزئیات اجرای برنامه در . های کارخانـه وارد مـذاکره شـود ها
گـر بـه دسـت گیـرد و  "زرنگی"یه کومپانیس سعی کرد با آخر ماه ژوئ قـدرت را بـار د

نــده از   حــزببــرای ایــن منظــور کابینــۀ حکــومتی کاتالونیــا را تغییــر داد و ســه نما
امـا ایـن حرکـت در عـرض چنـد . استالینیست وارد کابینـه کـرد سوسیالیست متحد
ـا . روز نقش بر آب شد کالیستها به استالینیستها  دآوری کردنـد کـه ورود آنارکوسند

نها به کابینـه را همچـون شـکاف انداختن در بلـوک پرولتـری در نظـر میگیرنـد، و بـه  ا
حاال کـه ایـن ارگانهـا، . این ترتیب استالینیستها ناچار شدند از کابینه استعفاء دهند

، دارند توسعه میابند و بدل به ارگانهای منتخبی میشوند که پوممطابق با پیشنهاد 
ندگانی از میلیشیا و کمیتهدر آن  دی نیست که  نما های کارخانه حضور دارند، ترد

همــین نفــوذ نــاچیزی هــم کــه حکومــت هنــوز بواســطۀ حضــورش در شــورای اقتصــاد و 
مسـیر . کمیتۀ مرکزی میلیشیای ضدفاشیست دارد بـه تـدریج از میـان خواهـد رفـت

ای کاتالونیا طـی کـرده و مـوفقیتی کـ انقالبی ه در خـط مقـدم جبهـه و ای که پرولتار
در امر تولید حاصل کرده قاطعترین محکومیت خط مشی جبهۀ خلق است که هنوز 

ـد دنبــال میشــود ــای کاتالونیــا . در مادر خلقهــای اســپانیا اگـر مســیری را کــه پرولتار
  !رفته  دنبال نکنند قادر نخواهند بود بر ارتجاع پیروز شوند

د م مادر   رژ
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اتالونیا قدرتی را که از دسـت حکومـت خـارج شـده بـود در همان وقت که کارگران ک
به دست گرفته و خود آن را به دست گرفته بودنـد، سوسیالیسـتهای جنـاح راسـت و 
ــد  ــه دســت حکومــت مادر س دادن قــدرت ب ــاز ــه شــدت مشــغول ب استالینیســتها ب

ــد ــا . بودن ب ــد تقر ــان حکومــت و ســازمانهای کــارگری در مادر در نتیجــه نســبت می
  .چیزی است که در کاتالونیا حاکم استبرعکس آن 

م کـــه خـــط مشـــی حکومـــت آزانیـــا  ـــد . ژیـــرال تـــا چـــه حـــد خائنانـــه بـــود –پیشـــتر د
سوسیالیستهای راست و استالینیستها قدرت را دودسـتی بـه همـین حکومـت خـائن 

  !واگذار کردند

ــدگاه بــورژوازی و ایــن  از نظــر . کــارگری کــوچکترین تفــاوتی نیســت "رهبــران"میــان د
ن د[ان میلیشیای کارگری ا د مبارزه] در مادر اش را به دفاع از جمهـوری محـدود  با

ه ــد حــافظ ســرما عنــی با ــد وفادارانــه از حکومــت بــورژوا  کنــد و ایــن  داری باشــد، با
اوت  ۱۸استالینیســتها در . شــتیبانی کنــد و خیــال سوســیالیزم را از ســر بیــرون کنــد

ای مــورد تحســین مطبوعــات بــورژوا قــرار  ای منتشــر کردنــد کــه بطــور گســترده بیانیــه
ک دلیل. گرفت ـده نمیشـود: تنها به  ـک مطالبـۀ اجتمـاعی د ! در این بیانیـه حتـی 
ــده  کلمــه ــد د ــر تولی ــرل کــارگری ب ــرای مــراکش، کنت ای از تصــاحب اراضــی، آزادی ب

! هر چه هست فقط اظهار وفاداری مذبوحانه به بورژوازی اسـت. هیچ چیز. نمیشود
استالینیســتها حتــی بعــد از نــابودی ضــدانقالب هــم دولــت . ط ایــن نیســتو تــازه فقــ

ایـن کـامال «: اوت گفـت ۱۰، رئـیس استالینیسـتها، روز هرناندز. کارگری نمیخواهند
ـس از پیـروزی  د این باشد که  خطاست که فکر کنیم هدف حرکت فعلی کارگران با

ا را برقرار کنند کتاتوری پرولتار م کـه شـرکت مـا در ایـن ما  نمی«و » انقالب د پذیر
گـر اولـین کسـانی هسـتیم . جنگ برای مقاصد اجتماعی اسـت مـا و کمونیسـتهای د

تنهــا انگیــزۀ حضــور مــا در ایــن جنــگ دفــاع کــردن از . کــه ایــن فرضــیه را رد میکنــیم
ــد کــه تصــاحب . »جمهــوری دموکراتیــک اســت استالینیســتهای اســپانیا اعــالم کردن

د به عنوان اقـدامی دفـاعی و کـامال مـوقتی در نظـر هرگونه دارایی توسط کارگران  با
برای آنکه ببینیم این مزخرفات بزدالنه تا چـه ). سپتامبر ۱۸، دیلی وورکر(گرفته شود

ــزم بیگانه ــا لنینی ــا  حــد ب ــرد ب ــۀ نب ــین در میان ــم کــه لن ــاد آور ــه  ــد، کــافی اســت ب ان
شتیبانی از حکومـت موقـت هشـدار میـداد و  کورنیلوف ـم  علیه هرگونه  ـاد آور بـه 

کـه تصــاحب اراضــی و برقــرار کــردن کنتــرل کــارگران بــر تولیــد بخشــی از برنامــۀ او در 
نگونـــه اســـت کـــه امـــروز استالینیســـتها کـــه بیشـــتر . نبـــرد علیـــه ضـــدانقالب بـــود ا
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ه تا بـه امـروز بـا شـعار جبهـۀ خلـق جـذب آنهـا شـده اعضاء اند، بـه  شان که از ماه فور
مـی بـورژوایی را در پـیش گرفته ترین صورتی خط مشـی بیشرمانه ـت از رژ انـد،  حما

  .کاری که حزبی پرولتری هرگز انجام نمیدهد

ای بـا  سوسیالیستهای چپ تفاوت موضع خود را با موضـع استالنیسـتها در سـرمقاله
الکتیک جنگ و انقالبعنوان    :نشان دادند که از جمله در آن میخوانیم د

ند« م و آنوقت اسـت اول فاشیزم را نا: بعضیها میگو بود کنیم و در جنگ پیروز شو
د از انقالب صحبت کنیم و اگـر الزم بـود انقـالب کنـیم کسـانی کـه از چنـان . که با

ــالکتیکی شــگفتی را کــه مــا اکنــون در آن هســتیم  نــد د موضــعی دفــاع میکننــد فرا
ـک چیزنـد. اند نفهمیده کـی هسـتند و اصـال  کـی .  جنـگ و انقـالب  نـه تنهـا وجـود 

گر را کامــل وجــو  کــد گــری را نفــی نمیکنــد و مــانع نمیشــود بلکــه بــرعکس هــردو  د د
گرند کد شتیبان  جنگ برای پیروزی بـه انقـالب نیازمنـد اسـت، درسـت . میکنند و 

شـــت ...همــانطور کـــه انقـــالب وجـــود جنـــگ را الزم ســاخته اســـت ایـــن انقـــالب در 
ـداد(»میدهـد هاست که نیرو و انگیـزۀ پیـروزی در میـدانهای نبـرد را جبهه  ۲۲، کالر
  ).اوت

سندگان  ـداددر فرازهای بعدی، نو ایـن مفهـوم درسـت را کـه سوسیالیسـتهای  کالر
ــای کاتالونیــا الهــام گرفته روانــه منحــرف  ای کــامال میانه انــد بــه شــیوه چــپ از پرولتار

 اند را به حکومـت کاتالونیـا کرده و اعتبار کاری را که در واقع کارگران کاتالونیا کرده
  : جمعبندی این سرمقاله به این صورت است. میدهند

خی به ما داده کـه واقعـا تحسـین حکومت کاتالونیا چشم« . برانگیز اسـت اندازی تار
ب رسـانده کـه بازتابدهنـدۀ رابطـۀ ناگسسـتنی جنـگ و  چرا کـه اقـداماتی را بـه تصـو

مـک بـه مصادرۀ ثروت شورشیان و اشتراکی کردن آن بهترین وسیلۀ ک. انقالب است
پیروزی و به چنگ آوردن بیشترین منافع اجتماعی از جنگ و راهی برای نابود کردن 

از این نظـر و از نظـر چگـونگی سـازمان دادن احـزاب و ... توان اقتصادی دشمن است
ــه ــا  اتحاد ــرای بــه پــیش بــردن همزمــان جنــگ و انقــالب، کاتالونی ها حــول حکومــت ب

  ».اسپانیاو برای باقی  کاستیلسرمشقی است برای 

گــری به انــدازۀ وقتــی کــه  خصـلت ضــدپرولتری برنامــۀ اســتالینی در هــیچ موقعیـت د
ــدی بســازد آشــکار نشــد -حکومــت آزانیــا بــورژوازی . ژیــرال تصــمیم گرفــت ارتــش جد

نکــه میلیشــیای کــارگری تحــت نظــارت دســتورات فرمانــدهی ارتــش  فهمیــد کــه بــا ا
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نهـای مجزایـی تشـکیل شـده کـه هـر است اما ساختار درونی این میلیشیا کـه از گردا
ه های پرولتری مختلفی تعلق دارند و کـارگران منتخـب آنهـا  کدام به احزاب و اتحاد

را رهبری میکنند، همۀ تالشهای بورژوازی برای تضمین سلطه بر آنان را نقش بـر آب 
ســرباز را بــرای خــدمت اجبــاری  ۱۰۰۰۰بــه ایــن خــاطر بــود کــه حکومــت . کــرده اســت
ز ذخیره فراخواند تا بعنوان نیرویی مجزا تحت کنترل مستقیم حکومـت بعنوان سربا

ــت کـرد و بــر  ۱۸بیانیـۀ . باشـند اوت استالینیســتها از ایـن پیشــنهاد ضـدانقالبی حما
ــای مفهــومی کــه  ــررومبن ــدو اوب ــود  ۱۱در روز  مون ــه دســت داده ب اوت از میلیشــیا ب

نگونه نوشت   :ا

ــد تحــت ! نــه« نهــا . رهبــری احــزاب و ســازمانها باشــدمیلیشــیا بــه هــیچ عنــوان نبا ا
ــه نهــا میلیشــیایی. ها نیســتند میلیشــیای احــزاب و اتحاد گــاه اصلیشــان  ا ا اند کــه 

  .»جبهۀ خلق است و به خط مشی جبهۀ خلق وفادارند

برخـــی رفقـــا میخواســـتند امـــر ســـاختن ارتـــش «: اوت نوشـــت ۲۱روز  مونـــدو اوبـــررو
ـــدی ـــدی از داوطلبـــان را بـــه عنـــوان تهد . »بـــرای نقـــش میلیشـــیا تلقـــی کننـــد جد
آنچــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه «: استالینیســتها ایــن امکــان را مــردود شــمردند

ــگ کارآمــدی  عتر خاتمــه دادن بــه جن ــرای ســر ــت شــود تــا ب ــل و تقو میلیشــیا تکمی
ــان داد. »بیشــتری داشــته باشــد ا ــه  نگون ــن طــرح حکومــت را ا ــاع خــود از ای : و دف

کی اسـتامروز همانند دیروز شعا« همـه چیـز بـرای جبهـۀ . ر ما دربارۀ این موضوع 
  ».خلق و همه چیز از طریق جبهۀ خلق

ــدادایــن موضــع سرتاســر ارتجــاعی موضــع  ارگــان سوسیالیســتهای چــپ . بــود کالر
ـد آورده شـده بـود را بررسـی کـرد و نشـان  توجیهاتی که بـرای سـاختن ایـن ارتـش جد

تامین نیروی کمکی است درست نیست داد این ادعا که هدف از ساختن این ارتش 
ـا خواهـان پیوسـتن بـه آن«چرا که  انـد  تعداد کسانی که اکنـون در میلیشـیا هسـتند 

با نامحدود است این ادعا که سربازان ذخیره کمبود تجربۀ نظامی میلیشیا را . »تقر
تـا «ای کـه  جبران خواهد کرد نیز با این واقعیت نفی میشود که این سـربازاِن ذخیـره

هـای  اند به نیروهای نظامی بپیوندند با همان شـور مبـارزه و انگیزه به امروز نخواسته
ای که اعضای میلیشـیا را بـه پیوسـتن بـه نیروهـای مسـلح واداشـت بـه ارتـش  سیاسی

ـــس ازبرشـــمردن توجیهـــاتی کـــه بـــرای . »نخواهنـــد پیوســـت سوسیالیســـتهای چـــپ 
نطور نتیجه گرفتند د میشود ا   : ساختن ارتش جد
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گزین کســانی شــود کــه هــم « ــدی از ارتــش کــه میخواهــد جــا فکــر کــردن بــه نــوع جد
اند و به نوعی بر عمـل انقالبـی خـود نظـارت دارنـد، فکـر کـردن  اکنون در حال مبارزه

) دولـت و انقـالبدر (این همان چیزی اسـت کـه لنـین. ای ضدانقالبی است به شیوه
ــس از نــابود کــردن دســتگاه «: هشــدار داد دولــت بــه مــا نشــان میدهــد هــر انقــالب 

گـر بـه خـدمت  » خـود«چگونه طبقۀ حاکم میکوشد ارگان ویـژۀ افـراد مسـلح را بـار د
دی  درآورد و چگونه طبقۀ تحت بسازد که ] از افراد مسلح[ستم میکوشد سازمان جد

نبار نه در خدمت استثمارگران بلکه در خدمت استثمارشدگان قرار گیرد   ».ا

ـم کـه ایـن« قین دار شـۀ ضـدانقالبی، که ما  شـه اند ای اسـت نـاتوان و عقـیم، از  اند
بـورژوازی کـه بـرای حفاظـت از  اما طبقۀ کارگر و خرده. ذهن حکومت نگذشته است

د این سخنان دقیق لنین را فراموش کنند و  ه میگذارند نبا جمهوری از جان خود ما
د مراقب باشند که توده ـد از ها و رهبری نیروهـای مسـلح، کـه پـیش ا با ز هـر چیـز با

داد(».مردم مسلح تشکیل شده باشد، از دست آنها خارج نشود   )اوت ۲۰، کالر

ای اسپانیا مفهوم لنینی ماهیت طبقاتی ارتـش را  جالب است کسانی که به پرولتار
درس میدهند ، از اعتبار انقالب روسیه استفاده میکنند و بـه اصـول آن در خـدمت 

  !اند استالینیستها بلکۀ پیشگام سوسیالیستهای چپنه  بورژوازی خیانت میکنند،

گر بـه  کـد گر نیز با  درکهای متفاوت از ماهیت نبرد جاری اکنون پیرامون مسائل د
کالیستها، . اختالف رسیده است و سازمان جوانـان سوسیالیسـت هـر  پومآنارکوسند

ر تصفیه کدام به درجات مختلفی نقش خائنانۀ بورژوازی را تشخیص داده و خواستا
شـت جبهـه بـرای  شـدن تمـامی موسسـات از عناصـر مشـکوکند و بـر حفـظ سـالح در 

گر استالینیستها از مبـارزٔه . جلوگیری از خیانت بورژوازی اصرار میورزند در طرف د
خواهـان و ایـن شـعار را  علیه فاشیزم درکی به همان ض دارنـد کـه جمهور انـدازه عـر

شت «سرمیدهند که  ک گلوله در  نها از مبـارزٔه » !جبهه معطل نماندحتی  درک ا
ض اســت کــه  ــدادضدفاشیســتی آنقــدر عــر ــه  ۲۰و ۱۹در روزهــای  کالر اوت صــدا ب

ســـــندگان ضدفاشیســـــتاعتـــــراض بلنـــــد کـــــرد کـــــه  ـــــۀ نو کـــــه در کنتـــــرل  اتحاد
ناهگاه ضدانقالبیون شده است استالینیست ، رهبر گارسیا اولیویر. هاست بدل به 

ٔه  ت،.ان.ث داد اوبرراسولدر نشر اسخ به تحرکات بیشـرمانۀ بـورژوازی و  یدار در 
شت جبهه به شیوه ای ماهرانه اسـتدالل آنهـا را  استالینیستها برای خلع سالح کردن 

  : به خودشان بازگرداند
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ــی، فهرســتی از ذخــایر « ــا بــا در نظــر گــرفتن وضــع فعل ــای م چــه خــوب میشــود رفق
بـرای حفاظـت از و بررسـی کننـد کـه ای که در اختیارشـان اسـت تهیـه کـرده  نظامی

شت جبهه دقیقا به چه ملزوماتی نیازمندنـد و آنچـه نیـاز ندارنـد را  نظم انقالبی 
 .»به جبهه ارسال کنند

م آزانیا ـک واقعیـت -ماهیت رژ ـم : میتـوان خالصـه کـرد مهلـکژیرال را در  ایـن رژ
ش در جبهـــه ات ســـازمانهای کـــارگری کـــه اعضـــا ته ها کشـــ سانســـور کـــردن نشـــر

ه فهمید حکومت جبهۀ خلـق موندو اوبرروی حتی . میشدند را متوقف نکرد فروما
ه   اوت ۲۰شـمارۀ : چطور چیـزی اسـت حـاوی عکسـی بـود کـه بـه ذائقـۀ کـه ایـن نشـر

داداین ! سانسورچیان خوش نیامده بود توقیف شد ، کـه هـر روز زخـم سانسـور کالر
ـد استالینیسـتها . ردرا بر خود حس میکرد، بود که ایـن خبـر را منتشـر کـ البتـه بیترد

  .در خارج از اسپانیا وجود چنین واقعیتی را مسکوت گذاشتند

  کابینۀ کابایرو

ـا از ورود کابـایرو  م که بخشهای عظیمی از پرولتار دی ندار ما در این باره هیچ ترد
تری  او در تمام این مـدت مواضـع خیلـی چـپ. به حکومت به شدت استقبال کردند

د احساس کرده باشد که کابـایرو از استالی تو داشت و خاصه میلیشیا با نیستها و پر
خواهان خائن نجات دهد   .قرار است آنها را از دست جمهور

م که بفهمیم چقدر از این شادی در طی چند روز  ما در حال حاضر امکان آن را ندار
خواهــان  ش عنــی از وقتــی کــه مــدافعان جمهور ان تهرســاخیــر از میــان رفتــه اســت؛ 

ــه  سباســتین ــن شــهر را دودســتی ب کالیســتها ای ــس از از میــان برداشــتن آنارکوسند
خواهان در عقب م کردند و وقتی همین جمهور چنـان  بیلبائونشینی از  دشمن تقد

عنـی ارتــش  ۴۰۰۰۰اسـتفادۀ بـدی از  میلیشــیا کردنـد کـه بخــش اعظـم ارتـش مخــالف 
د و ساراگوسه رسی ژنرال موال به جبهۀ شمالی خیانت شده و همـه . دبه جبهۀ مادر

نها از وقتی که کابایرو به حکومت رسیده اتفاق افتاده است   .ا

ـــا برنامـــه. برنامـــۀ کابـــایرو چیســـت؟ خـــود او چیـــزی در ایـــن بـــاره نگفتـــه اســـت اش  آ
ـنج عضـو بـورژوای  عنی برنامه "حداقلی"ای  برنامه ای بورژوایی است کـه بـه ذائقـۀ 

ـد اش خـوش می کابینـه ـا برنامـهآ تـو و استالینیستهاسـت کــه  ؟ آ اش همـان برنامـۀ پر
ای است بورژوایی؟ فرق اصلی میان کابینـۀ کابـایرو بـا کابینـۀ پیشـین او  عنی برنامه

ـک بـار بـرای همیشـه  نکه کابـایرو صـادقتر اسـت؟ امـا همـانطور کـه لنـین  چیست؟ ا
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رف اول را میزند آنچه ح. سنج اختراع نکرده است گفته، هنوز کسی ماشین صداقت
ـس رفتـار او . برنامه است اگر برنامۀ کابایرو فرقی با برنامـۀ کابینـۀ پـیش از او نـدارد 

  .در مبارزه نیز دلیلی ندارد که تفاوتی با قبلی داشته باشد

ــای اســپانیا چــاره ای نخواهــد داشــت جــز ایــن کــه همــان مســیری را بــرود کــه  پرولتار
ــای در آن گ ــا  ــای کاتالونی ــه ســوی . ذاشــته اســتپرولتار گــری ب ــن، راه د ــه جــز ای ب

  !پیروزی نیست

نهـا فقـط تعـداد کمـی  سربازان وظیفۀ ارتش فرانکو چه کسانی اند و چرا در صـفوف ا
نها عمومـا روسـتازادگانی اند کـه دو سـال خـدمت  هستند که ترک وظیفه میکنند؟ ا

نها را به سوی خـود کشـاند، ت. وظیفۀ خود را سپری میکنند قشـان کـرد میشود ا شو
قشــان کــرد کــه افســران خــود را بُکشــند، بــه شــرطی کــه  کــه تــرک خــدمت کننــد، تشو

چگونه؟ با کمک کردن به تصاحب . هاشان را به جبهۀ کارگران کشانید بتوان خانواده
ــس از پیــروزی . اراضــی ــد  ــه ســر داده میشــد و چــون  ۱۶ایــن شــعاری بــود کــه با فور

گــاه چنــین نشــد، امــروز میبینــیم کــه شــهرها ا ی جنــوبی، از جملــه شــهر ســویل کــه 
جمهـوری بــه تـو چــه «. استالینیستهاسـت ، امـروز در دســت فاشیسـتها افتــاده اسـت

د در مناطقی که . نتیجه، انفعال دهقانان است. »چیز برای خوردن داد؟ کارگران با
. در اختیار دارند به کمک دهقانان بشتابند تـا اراضـی بـزرگ مصـادره و توزیـع شـوند

مناطقی که تحت سلطۀ فاشیستهاسـت ایـن کـار را، کـه دنیـای دهقانـان را تغییـر در 
ــوان کــرد ــق میت ــه ده هــزار طری ــانی ضدفاشیســت از زمــین ... خواهــد داد، ب و دهقان

  .سربرخواهند آورد و ارتش فرانکو از آن مناطق محو و نابود خواهد گشت

دادن بــه دهقانــان شــان بــرای زمــین ها هــزاران کــارگر جــان دادنــد چــرا کــه سازمان
گر از کارگران میمیرند چرا کـه سـازمان. نجنگیدند شـان شـعار  ها امروز هزاران نفر د

در حـالی کـه حتـی همـین حـاال نیـز . آزادی برای مستعمرات اسپانیا را سـر نمیدهنـد
تر از گلولــه میتوانــد  ای در مــراکش خیلــی ســاده ایــن شــعار و کــارزار تبلیغــاتی جــدی

  . ارتش مراکشی فرانکو را از هم بپاشاند

ا کنترل کارخانه آور  د چـه حیـرتها را به دست گیـر  کاتالونیا نشان داد وقتی پرولتار
ف تولیدی را انجام میدهد د که  با این حال خیلی از کمیته. وظا های کارگری مادر

ـس از آن در انقیـاد  در ابتدا کنترل زیرساختهای عمومی را در دسـت گرفتـه بودنـد 
نـــده ت بوروکراتیـــک حکـــومتی اســـیر شـــدند و ایـــن واقعیـــت کـــه حـــاال نما ای  مـــدیر
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ــا . دارد بهبــودی در ایــن وضــع نــداده اســت سوسیالیســت نیــز در حکومــت حضــور  ت
ت نکننـــد ایـــن کارخانـــه زمـــانی کـــه خـــود کـــارگران کارخانـــه ها بـــدل بـــه  ها را مـــدیر

  .سنگرهای انقالب نخواهند شد

این غیرقابل تحمل است که کارگران هم بیگاری بکشند و هـم کشـته شـوند بـی آنکـه 
اعـالم کـرد میخواهـد در اول کابایرو . بتوانند سهمی در رهبری مبارزه داشته باشند

همانطور کـه قـرن نـوزده بـه ! است یتلخ  این شوخی. اکتبر کورتس را بازگشایی کند
ــدگاه گــر بازتـاب دهنــدۀ د های  قـرن بیســتم هـیچ شــباهتی نـدارد ایــن کــورتس نیـز د

خواه با رای کارگران در روز ! مردم نیست ه  ۱۶از آن وقتی که بورژوازی جمهور فور
ت را در  امـروز تنهـا . کورتس به دست آورد، از نظر سیاسی قرنها گذشته اسـت اکثر

نـــدگان منتخبـــی از  صـــدای واقعـــی مـــردم کنگـــره ای سراســـری اســـت کـــه در آن نما
میلیشیایی که در حال نبرد است، از کارگرانی که تولید میکنند و کار حمل و نقل را 

. نـد، تشـکیل شـده باشـدانجام میدهند، از دهقانانی کـه تـامین غـذا را بـه عهـده دار 
تی که برآمده از کمیته های میلیشـیا و  های کارخانـه و کمیتـه امروز تنها چنین سوو

  .های روستایی باشد صالحیت سخن گفتن از جانب اسپانیا را دارد کمیته

های   برآوردن هر کدام از این نیازهای ابتدایی انقالب فقط با فـائق آمـدن بـر خواسـته
خــوا عنــی فراتـر رفــتن از جبهــۀ خلـق. ه ممکــن اسـتبـورژوازی جمهور امــا ایــن . ایــن 

ه "اخــتالل" خــواِه خــائن و ســرما ــک  فقــط بــرای سیاســتمداران جمهور داران اصــلی 
ــورژوازی همــانطور کــه در  محســوب خواهــد شــد و بخشــهای اصــلی خرده "باخــت" ب

د بهره خواهند برد م از نظام اقتصادی جد   .انقالب روسیه شاهد بود

ای جاِن خود را بـا برنامـۀ شرکای ک عنی استالینیستها، مخالفِت تا  ابایرو در کابینه، 
شعار امروز عبارت است از همۀ قدرت و اقتدار «: اند انقالبی به روشنی نشان داده

معنـای ایـن شـعار دقیقـا همـان ) سـپتامبر ۱۱، دیلـی وورکـر(».به حکومت جبهـۀ خلـق
ـد بـه ایـن » همـۀ قـدرت بـه شـوراها«ت شـعار لنـین کـه میگفـ! چیزی است که میگو

عنـی هـیچ . معنا بود که هیچ قدرتی به حکومت ائتالفی نرسـد شـعار استالینیسـتها 
ت ش، به کارخانه قدرتی به سو های روسـتا  ها، به میلیشـیا و کمیتـه های در حال رو

استالینیزم همانطور که انقالب را در آلمان قربانی کرد تا روال عادی امور در . نرسد
ا به هم نخورد حاال هم دارد انقالب در اسپانیا را قربانی میکند تا اتحاد فرانکـو -ارو

استالینیزم شعار آزادی برای مراکش را به زبان نخواهد آورد چرا . شوروی حفظ شود
اسـتالینیزم فراتـر از . که با ایـن کـار بـه سیاسـت اسـتعماری فرانسـه لطمـه خواهـد زد
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نقـالب در اسـپانیا نخواهـد رفـت  چـرا کـه ایـن کـار چارچوب جبهۀ خلـق و بـه سـوی ا
ــرار خواهــد گرفــت و اســتالینیزم کــه  بالفاصــله انقــالب در فرانســه در دســتور روز ق

اعتماد است فرانسـۀ بـورژوا  ها بی آمیزی به توده مانند همۀ بروکراسیها به طور جنون
نی عبارت جوهر سیاست استالی. را به عنوان متحد ترجیح میدهد تا فرانسۀ شوروی

ک کشور «: است از گر –انقالب در  امـروز استالینیسـتها . »!و نه در هیچ کشور د
ـای  آشکارا و بیشرمانه بدل به دشمنان انقالب پرولتـری شـده اند و ایـن بـرای پرولتار

جهان باعث خوشوقتی است که استالینیزم در اسپانیا آن نیروهایی را کـه در آلمـان 
ــای  –دارد در بنــد داشــت در اختیــار نــ و ایــن اتفاقــا بــه  ایــن خــاطر اســت کــه پرولتار

  .اسپانیا از درسهای آلمان آگاه است

ا بـرای پیـروزی نیروهـای عظیمـی در اختیـار دارد ایـن نیروهـا در بوتـۀ . امروز پرولتار
ــد شــد ــی واحــدی ادغــام خواهن ــی در حــزب انقالب ــوری . جنــگ داخل ــان تئ تضــاد می

کالیزم  و عملکـرد سیاسـی و انقالبـی کنـونی آن نـاگزیر ضدسیاسی سنتی آنارکوسند
ــه همــین حــاال هــزاران عضــو . ســازمان آن را دگرگــون خواهــد کــرد ایِ  صــورت اتحاد

ش باتجربه. اند پیوسته پومبه  ت.ان.ث ترین عناصـر  این سازمان که در میان اعضا
صله روانۀ سابقش فا انقالبی کشور حضور دارند به مقدار قابل توجهی از مسیر میانه

میتـوانیم . اش به کاتالونیـا و والنسـیا محـدود اسـت ، اما هنوز نیروهای اصلی٧گرفته
عنـی عناصـر انقالبـی در  مطمئن باشیم که مهمترین کادرها در باقی نقـاط اسـپانیا، 
ـادی اسـیر نوسـانات کابـایرو بودنـد بـه  میان سوسیالیسـتهای چـپ کـه تـا مـدتهای ز

ان انقالبی خواهند پیوست بهتـرین عناصـر از کادرهـای بیتجربـۀ سـازمان حتـی . جر
ــد خواهنــد پیوســت انقــالب ماننــد همیشــه . استالینیســتی بــه حــزب انقالبــی جد

ــک حــزب مشــخص فراتــر خواهــد  رهبــری ای خواهــد داشــت کــه از کادرهــای رهبــری 
انـات  ـا خواهـد نهـاد هـدف نهـایی وحـدت جر رفت، اما تکـالیف عظیمـی کـه پـیش 

  .زاب خواهد بودانقالبی در میان همۀ اح

                                                   
  المللـی شی آن را بـا سـازمان بینبرای آنکه ابعاد گسست این سازمان را درک کنیم کافی است خط م ٧

 المللــی بــرای وحــدت سوسیالیســتی انقالبــی کمیتــۀ بین نــامشخــود را عضــو آن میدانــد و  پــومکــه 
نــدگان آن ( اســت ســه) در انگلیســند ILPدر آلمــان و  SAPو نما در برنامــۀ ایــن ســازمان . ای کنــیم مقا

ــده  بین ــای اســپانیا نوشــته شــده کــوچکترین انتقــادی بــه جبهــۀ خلــق د المللــی کــه خطــاب بــه پرولتار
 ۱۷سـازمانی کـه برازنـدٔه نـام سـنتزیزم انقالبـی اسـت  "محتاطانـه"یخ ایـن اولـین بینانیـٔه و تار ! نمیشود

  !اوت است



 ١٠٣  د در 

و   kandokav.com ٧و 

ا  اسپانیا و ارو

داد انهمدتی است ستونی چندخطی منتشـر میکنـد کـه عنـوان  کالر  متـون پیشـگو
. تروتسـکی اختصــاص دارد تــاریخ انقـالب روسـیهدارد و هـر روز بـه بخشـی از کتـاب 

ــن انتخــاب نشــانگر وجــود دغدغــۀ . انتخــاب متنــی از تروتســکی تصــادفی نیســت ای
ا: اسپانیاستمهمی در میان انقالبیون  انقالبیون اسـپانیا در . مسئلۀ انقالب در ارو

ــارزه کرده ــۀ  کشــوری مب ــده اســت و خطــر مداخل ــک عقبمان ــد کــه از نظــر تکنولوژ ان
نظــامی هیتلــر و موســولینی هــر لحظــه در آن احســاس میشــود و همــین اســت کــه بــه 

ــا، خاصــه د ر رابطــۀ ناگسســتنی میــان انقــالب در کشــور خودشــان و انقــالب در ارو
انـد،  به این خـاطر اسـت کـه بـه تروتسـکی روی آورده. اند فرانسه، به شدت آگاه بوده

  .چرا که او سخنگوی مقتدر انترناسیونالیزم انقالبی بوده است

ــس از آغــاز درگیریهــا تروتســکی بــه همــین مســئله  ۳۰در روز  جــوالی، تنهــا چنــد روز 
دادهای اسپانیا بـرای فرانسـه سـخنان . چـه معنـایی دارد پرداخت و نشان داد که رو

ــانی او در آن نوشــته از هرگونــه نتیجــه ســم  گیری ا نجــا بنو ای کــه مــن بخــواهم در ا
  :نافذتر است

ــر « ــای فرانســه نمیخواهــد در براب ــای اســپانیا همچــون پرولتار ــد پرولتار ــدون ترد ب
بتـدا اما برای دفاع از خود در برابـر ایـن دشـمنان ا. هیتلر و موسولینی بیسالح بماند

ــد دشــمن را در کشــور خــود از میــان برداشــت بــدون از میــان بــردن بدنــٔه افســران . با
نمیتوان بر بورژوازی فائق آمد و از میان برداشتن بدنـٔه افسـران بـدون فـائق آمـدن بـر 

بدنــٔه افســران در هــر ضــدانقالب مســلح نقــش اصــلی را بــر . بــورژوازی ممکــن نیســت
ـههـر انقـالب پیروزمنـ. عهده داشـته اسـت ا های اجتمـاعی عمیقـی داشـته  دی کـه 

در انقالب فرانسه در انتهـای قـرن . بدنٔه افسری نظام کهن را از میان برداشته است
ــرای گــرفتن چنــین . نیــز همینطــور شــد ۱۹۱۷هجــدهم و در انقــالب اکتبــر در ســال  ب

ــد  کــال دســت کشــید و بــرعکس با ــد از زانــو زدن در برابــر بــورژوازی راد تصــمیمی با
کــال آن اتحــاد  ی واقعــی از کــارگران و دهقانــان علیــه بــورژوازی و از جملــه بخــش راد

ــا اعتمــاد کــرد. ســاخت ــه قــدرت و ابتکــار و شــهامت پرولتار ــد ب ــا خــود . با پرولتار
اتحـــاد کـــارگران و دهقانـــان و . میدانـــد چگونـــه ســـربازان را بـــه ســـمت خـــود بکشـــاند

در حـال حاضـر در اسـپانیا . سربازان، اتحادی اصیل خواهد بـود نـه اتحـادی دروغـین
ده شدن در کورۀ جنگ داخلی اسـت پیـروزی . این اتحاد در حال ساخته شدن و آبد
ــان جبهـۀ خلــق و آغــاز اســپانیای شـوروی خواهــد گذشــت ا انقــالب . مـردم از مســیر 
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ا خود را خواهد گسترد ایـن . اجتماعی پیروزمند در اسپانیا ناگزیر در باقی نقاط ارو
د از همۀ توافقات دیپلماتیک و همۀ برای جالّدان ف تالیا و آلمان بدون ترد اشیست ا

 .»ائتالفهای نظامی خیلی ترسناکتر است

 

 .ک.ترجمه از ی

 



 

  

  

  

د می   کند انقالب اسپانیا و خطراتی که آن را تهد

 
  لئون تروتسکی

 ۱۹۳۱مه 
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دادهای اسپانیا   ١رهبری کمینترن در مواجه با رو

ند مبارزه نیروهای درونی این انقالب  نیز . ١انقالب اسپانیا دارد رشد میکند در فرا
نجا از . شودمی فزودهاما همزمان با آن بر گسترۀ خطرات نیز ا. در حال رشدند ما ا

عنی  خطراتی صحبت نمیکنیم که از طرف طبقات حاکم و خادمان سیاسی آنها، 
خواهان د می هاو سوسیالیست جمهور ن .آ د  دشمنان علنیها ا اند و رفتاری که با

نان در پیش گرفته شود کامال روشن است ناما  .در مواجه با ا خطراتی  هاجدای از ا
  .درونی وجود دارد

نگرند و این بر، میکارگران اسپانیا با اعتماد به اتحاد شوروی، فرزند انقالب اکت
ۀ با ارزشی برای کمونیزم است ،روحیه دفاع از اتحاد شوروی وظیفۀ هر . سرما

د اجازه داد که از وفاداریِ . کارگر انقالبی است کارگران به انقالب اکتبر  اما نبا
و میراث ها  حقنه شود که برخالف همه آموزهسوءاستفاده شود و سیاستی به آنها 

  .اکتبر است

د روشن صحبت کرد ای اسپانیا و . با د به روشنی گفت تا پیشگام پرولتار با
ای جهان بشنود که خطری در کمین انقالب پرولتری اسپانیاست خطری  ؛پرولتار

د می کمینترنکه از رهبری کنونی  ، ها انقالبترین  امیدبخش حتیهر انقالبی، . آ
- ۱۹۲۷تر انقالب آلمان و از آن واضح ۱۹۲۳انقالب  این را تجربۀ. میتواند نابود شود

 غلطدر این هر دو مورد علت اصلی شکست، رهبری  .چین نشان داده است ۱۹۲۵
از خطاهای خود هیچ درسی  کمینترنرهبران . امروز نوبت اسپانیاست. بود

اند آنها را توجیه  ن خطاهای خود ناچار شدهو از آن بدتر برای پوشاند .اند نگرفته
ند شاناین رهبران تا جایی که به . کنند و بر وخامت آنها بیافزا مربوط است  ا

  .دارند فرجام انقالب چین را برای انقالب اسپانیا تدارک میبینند

نان  ب  "دوران سوم"با تئوری بدفرجام کارگران پیشرو را  به مدت دو سالا فر
نکه کرد تا  نومیدرا تضعیف و  که کمینترن  دادند؛ تئوری عقب  رهبری سرانجاما

را عمیقا تغییر  وضعّیتاما چه وقت؟ درست موقعی که بحران جهانی . نشست
                                                   

  :ای از ترجمه ١
Trotsky, Leon(May 1931), the Spanish Revolution and the Dangers Threatening It, 
New York, Pioneer Publishers 

  .ترجمه فارسی این اثر با نسخه فرانسوی آن نیز مقابله شده است
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ده میشد در چشمتهاجم انقالبی های داده بود و نخستین فرصت کمینترن .انداز د
و  – مانوئیلسکی. پانیا چه میگذرددر اسکه در تمام این مدت اصال متوجه نبود 

اعالم کرده بود که  -عهده داردنقش رهبری را بر مانوئیلسکی امروز در کمینترن 
دادهای اسپانیا   .دنمحلی از اعتنا ندار  رو

دادهای آوریل دربارۀ انقالب اسپانیا نوشتیمای  در مقاله گفتیم که  ،که پیش از رو
انات جمهور هرچند بابورژوازی  ۀ آخر تالش ظتا لح اما خواه بازی میکندانواع جر

م «: ما نوشتیم. خواهد کرد اتحادش را با سلطنت حفظ کند ده نمیگیر این را ناد
د که طبقات  طی پیش آ برای حفظ خود ناچار  امتیاز  صاحبکه ممکن است شرا

ای  بهانهها نیستاین خطوط به استالی »)نمونۀ آلمان(شوند سلطنت را قربانی کنند
س از واقعه –داد که  ند پیش  -البته  کسانی که خود  .٢نی ما خطا بوده استبگو

گران نه پیشبینی مارکسیستی  بینی نکردههرگز چیزی را پیش بلکه اند از د
دادها  طلب میکنندعرفانی هایی  پیشگویی که در آن روز و چگونگی وقوع رو

نگونه از پزشک طلب معجزه دارندبیماران نادان و خ: مشخص شده باشد  !رافی ا
دادها و بینی مارکسیستی مقصود از پیش تشخیص کمک به فهم مسیر کلی رو

دادهای دادن  این که بورژوازی اسپانیا تصمیم . است "غیرمنتظره"مسیر در رو
ک اندازه مهم دارد گرفته سلطنت را رها کند دو علِت  بورژوازی در زیر طوفان  :به 

د جز آنکه ای  چارهها  خشم توده اما . ی منفور را بدل به سپر بال کندآلفونسوند
چنین مانوری، که خطراتی جدی با خود داشت به سبب اعتمادی بود که  موفقّیت

م  ،داشتندها خواهان و سوسیالیستبه جمهورها  توده نکه در این تغییر رژ و ا
ده گرفت خی و . میشد خطر کمونیزم را ناد که وضعیت در ای  یژهس شکل تار

ک طرف نتیجۀ فشار توده پیدا کردهاسپانیا  گر ناتوانی کمینترن ها  از  و از طرف د
دن این واقعیات آغاز کرد. است د از د کتیک این است که قاعدۀ عمومی تا . با

تر شدن اده از واقع بپنداری برای قو د نیروهای خودت را ز ا اما  .نبا این قاعده گو
دادها یانوئم. دان صدق نمیکندروکراسی مقلّ در مورد ب لسکی در آستانۀ رو

 پریِ  در فردای کودتا،اما  که اتفاق مهمی نخواهد افتاد، کردبینی پیش
گزین ذیر، تامین جا وقفه گزارش بیکنندۀ اطالعات غلط دربارۀ کشورهای التین،  نا

کپارچه از حزب کمونیست ای اسپانیا بطور  ت میکند و  میفرستاد که پرولتار حما
  ٣.را میسازندها تو دهقانان دارند سو 
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گری اضافه میکرد مبنی چیزهای احمقانۀ د این مزخرفات را منتشر میکرد و  پراودا
نکه  اند، آن هم به هنگامی  راه افتاده سامورابه دنبال حکومت  "تروتسکیستها"بر ا

 هم انداخت و هنوز  می را به زندان چپ کمونیستاعضای  ساموراکه 
نتشر کرد به نام مای  سرمقالۀ ویژهماه مه  ۱۴و سرانجام به تاریخ  ...٤اندازد می

قالب  بهدان مقلّ های تمام انحرافات و نادانی عصارۀکه در آن  اسپانیا در آتش
  .انقالب اسپانیا درآمده است

د چه    در پیش گرفت؟ سیاستیدر مواجه با کورتس با

ذیر آغاز کند که تبلیغ صرف کافی نیست پراودا . میخواهد از این حقیقت انکارنا
د به توده« د بکنندها  حزب کمونیست با د که امروز چه با  پراوداپیشنهاد  .»بگو

ا، خلع«متحد کردن کارگران برای  چیست؟ سالح ارتجاع، مسلح کردن پرولتار
تقیم برای تحمیل روز کاری کارخانه، متوسل شدن به اقدام مسهای  انتخاب کمیته

شعارهایی . اند این درست چیزی است که نوشته - "غیره"و » .هفت ساعته، و غیره
ذیرند،   ی راآن انسجاملزوما به هم مرتبط نیستند و  هرچندکه برشمرده شد انکارنا

د ناشی از درک منطق که  اما آنچه  .باشد در خود ندارندها  حرکت تودهبا
نمیبرد؛  کورتساسمی از انتخابات  حتیآور است این که سرمقالۀ پراودا  شگفتی
ا کارگران قرار نیست گویی  دادی در حیات جامعۀ اسپانیا وجود ندارد  چنین رو

  معنای این سکوت چیست؟. کاری با آن داشته باشند

شوراهای آنطور که بر اساس ظواهر امر پیداست آمدن جمهوری از طریق انتخابات 
دی ن. ٥اتفاق افتاده است شهر تری یست که این انقالب علل خیلی عمیقاما ترد

م برنگرنۀ خیلی قبلتر از سقوط کابی دارد و ما این نوع  .در این باره صحبت کرد
بورژوا  خواهانِ تمام و کمال در جهت منافع جمهورسلطنت بطور "ِارلمانی"انحالل 

ادی در اسپانیا هستند . بورژوایی صورت گرفت و دموکراسی خرده امروز کارگران ز
که فکر میکنند مسائل اساسی حیات اجتماعی را میتوان از طریق صندوق رای حل 

آنچه میماند تسهیل این تجربه . تنها تجربه قادر است این توهم را از بین ببرد. کرد
ا برعکس با شرکت کردن در . است اما چگونه؟ با روی گرداندن از کورتس 

اسخ دادانتخاب د به آن    .ات؟ این پرسشی است که با

کی"که به آن اشاره شد مقالۀ ای  این روزنامه عالوه بر سرمقاله  ۷های  شماره( "تئور
منتشر کرده که مدعی تحلیلی مارکسیستی از نیروهای درونی اسپانیا ) مه ۱۰تا 
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ف میکند کی را برای این انقالب تعر در این مقاله هم  .است و استراتژی بلشو
د . نیامده استک بار اسمی از کورتس  حتی ا با د در انتخابات شرکت کرد  ا با آ

م کرد؟  میدانداگرچه این انقالب را انقالبی دموکراتیک  پراودادر واقع  آن را تحر
معنای این . اما کال دربارۀ شعارها و تکالیف دموکراسی سیاسی سکوت کرده است

تن چیست؟ میتوان در انتخابات شرکت کرد، میتوان آن را امتناع از سخن گف
م کرد   !اما نمیتوان با سکوت از کنار آن گذشت. تحر

م ا  .برنگر کامال درست بود در مقابل کورتِس  تاکتیک تحر از پیش مشخص بود که 
ا  آلفونسو کتاتوری نظامی بازگردد  گر برای مدتی به مسیر د خواهد توانست بار د

کسره خواهد کردبرنگر و کورتسش  کار ی جنبش مردم طی  .را  در چنان شرا
م کورتس پیشقدم میشدندها کمونیست د برای تحر این دقیقا همان چیزی بود . با

م با امکانات  م  ناچیزیکه ما تالش کرد افشاری کنیمکه در اختیار دار  .٦بر آن 
 حتیبه موقع و قاطعانه، با توزیع تراکت در تمام کشور،  اسپانیاهای اگر کمونیست

عالم کرده بودند، به هنگام سرنگونی ادر این مورد برای مدتی کوتاه، موضع خود را 
ش میافت کارگران آنوقت . کابینۀ برنگر اقتدار آنها به مقدار قابل توجهی افزا

نها قادرند پیشبینی کنند«پیشرو به خود میگفتند  های فانه کمونیستمتاس. »ا
اسپانیا که به دست رهبری کمینترن به بیراهه رفته بودند موقعیت را نفهمیدند و 
نکه اعتقادی به شرکت در انتخابات نداشتند خودشان را برای شرکت در آن  با ا

  .آماده کرده بودند

. را فرا میخواند موسس است که دارد مجالس ساموراین حکومت در حال حاضر ا
ا امیدی هست که  دومین انقالب از راه برسد و مانعی در برابر آن شود؟ به هیچ آ

اما بدون برنامه، بدون  ،قدرتمند مردمی اصال بعید نیستهای وقوع جنبش. وجه
ط . حزب، بدون رهبری، این جنبشها به دومین انقالب نخواهند رسید در شرا

م فق سر دادن ،کنونی د تا جای . ط به معنای منزوی کردن خود استشعار تحر با
  .ممکن در انتخابات مشارکت کرد

ارلمانی رفرمیست ارلمانی ها عقبماندگی  و عقبماندگی ضد
  هاآنارشیست

ارلمانی مرضی نفرت ارلمانی خیلی از  عقبماندگی  انگیز است اما عقبماندگی ضد
کالیست. آن بهتر نیست  .این را  به خوبی نشان میدهداسپانیا های فرجام آنارکوسند
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ارلمانی  گذاشتهانقالب مسائلی سیاسی را در برابر  و در مرحلۀ فعلی به آنها شکل 
تمام توجه طبقۀ کارگر ضرورتا فقط میتواند معطوف به کورتس باشد و  .داده است

کالیست حتی به و ها مخفیانه به سوسیالیستها در همین حال آنارکوسند
گر مبارزه با  .خواهند دادخواهان رای جمهور در اسپانیا نیز مانند همه جای د

ارلمانی نمیتواند از مبارزه با  ارلمانیتوهمات  جدا ها آنارشیست انتزاعیات ضد
  .باشد

العادۀ شعارهای دموکراتیک را در رشد  اهمیت فوق ها ما در مجموعه مقاالت و نامه
م ندۀ انقالب اسپانیا نشان داد تسهیالت مانند   حیاتی و اساسیتمامی مسائل  .آ

، در آگاهی هفت ساعته، انقالب ارضی، خودمختاری ملی یبیکاری، روز کار 
ت عظیم کارگران اسپان کالیست –یا اکثر نده  -هاو همینطور آنارکوسند به کورتس آ

بخشیده شده بود  در دوران برنگر، کورتسی که به لطف آلفونسو . گره خورده است
د  م میشد موسس انقالبی  کورتسبه برای رسیدن با تبلیغات پیش از هر . تحر

د مسئلۀ حق رای را به پیش بگذارد . آور حق رای بله، همان داستان مالل !چیز با
تینیازی به گفتن نیست که دموکراسی   از  به طور غیرقابل قیاسی برتر  سوو

تاما . دموکراسی بورژوایی است کباره از آسمان نمی ها سوو د رشد . افتند به  با
  .کرد تا به آنها رسید

 و  هستند که شعاری مثل حق رای عمومیهایی با اجازۀ شما در این دنیا مارکسیست
مستقیم و مخفی برای همۀ مردان و زنان هجده ساله به باال را با نگاهی از  و  برابر 

اسپانیا به وقت مناسب از این شعار در های اگر کمونیست. باال تحقیر میکنند
فاع کرده بودند حاال محبوبیت دها  و اعالمیهها و مقاالت و تراکتها  خطابه

اسپانیا های  درست به این خاطر که توده .به دست آورده بودندای  العاده فوق
ادی بزرگ بدانند ش به این دارند که قدرت سازندۀ کورتس را ز ، هر کارگر گرا

ما  .انتخابات مشارکت داشته باشدخواهد در می ای فهمیده و هر زن دهقان انقالبی
ک لحظه با توهّ  د از هر عنصر ها  مات تودهحتی  م اما با که  پیشروییهمراه نمیشو

نهان است تا منتها درجه استفاده کنیم وگرنه نه انقالبی که  یدر این توهمات 
صدها هزار  دل دهی ایین آوردن سن رای خودِ  .بیش نیستیمای  فروشان بیچاره فضل

ن .به دست خواهد آورد کارگر مرد و زن و دهقان را ن اند؟ چه کسانیها و ا همان ها ا
د انقالب دوم را به انجام رسانند جوانان فعالی قرار دادن این نسل جوان . اند که با
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ت کارگرانِ  که به دنبالها در مقابل سوسیالیست ترند مسن به دست آوردن حما
  .رای پیشگام کمونیست استچون چ بی وظیفۀ کامال ابتدایی و 

ب ای  میخواهد از طریق کورتس قانون اساسی ساموراحکومت . ادامه دهیم تصو
انقالبی که تازه سلطنت را های  توده. را به رسمیت میشناسد مجلسدو کند که 

، مشتاقانه به خواست برابری و عدالت خیلی مبهم هنوز  هرچندو  ، سرنگون کرده
مجلس ه نقشۀ بورژوازی برای حقنه کردن علی کمونیستها ی کهاند از اقدام آغشته
جزئی در  این موضوِع  .به گرمی استقبال خواهند کرد کنند بر گردۀ مردم لوردها

ابد؛ میتواند  را در سوسیالیستها اقدامات تبلیغاتی میتواند اهمیتی عظیم 
و سوسیالیستها دستکم برای مدتی شکافی میان ترین دردسرها اندازد و  سخت

خواهان  ا  –جمهور جاد کند –این دشمنان پرولتار و چیزی که هزار مرتبه  ؛ا
جاد کندسوسیالیستها کارگر و های  مهمتر است این که میان توده   . فاصله ا

کامال درست، ای  پیش کشیده مطالبه پراودامطالبۀ روز کاری هفت ساعته که 
ا. العاده مهم و مبرم است فوق انتزاعی ای  را به شیوهای  مطالبهتوان چنین می ولی آ

 و بدون در نظر گرفتن موقعیت سیاسی و تکالیف انقالبی دموکراسی پیش کشید؟
کارخانه و از مسلح کردن های  فقط از روز کاری هفت ساعته، از کمیته پراودا

ده "سیاست"کند و عامدانه می کارگران صحبت گیرد و در تمامی مقاالتش می را ناد
سد و با ای حتی ن کار به استقبال کالمی دربارۀ انتخابات کورتس نمینو

کالی ه میکند و زآنارکوسند با  .بدل به پوششی برای آن میگرددم میرود، آن را تغذ
خواهانکارگر جوانی که همین این حال،  از رای دادن سوسیالیستها و  جمهور

یی وی را برای استثمار علیرغم این واقعیت که قوانین بورژوا –محرومش میکنند 
هشدن توسط  ا میخواهد مجلس دومی را بر  به حد کافی بالغ میداند داری سرما
اکاری  برایفرداروز  –ند وی تحمیل ک شت خواهد آنارشیستها به نبرد علیه این ر

 »مسلح شدن کارگران«شعاری مثل  سردادن. کرد و سالح به دست خواهد گرفت
مهم است به ها  عمیقا برای توده کهحیات سیاسی  ی از واقعیاتآن بدون توجه به 

  .از سالح استها  توده کردنجدا و ها  معنای منزوی کردن خود از توده

افته بی امروز در اسپانیا اهمیتی »حق ملل در تعیین سرنوشت خود«شعار  سابقه 
بدیهی  .دموکراتیک قرار دارد ای هحوز با این حال این شعار نیز امروز در  .است

است که قرار نیست ما از مردم کاتالونیا و باسک بخواهیم خود را از اسپانیا جدا 
برای به رسمیت شناخته شدن این حق برای آنها بلکه وظیفۀ ما این است که  ،کنند
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اما از کجا معلوم شود که . مبارزه کنیم تا اگر بخواهند بتوانند از آن استفاده کنند
ا نه؟ این مردم چنان خواستی د گیری سراسری و  با رای. خیلی ساده استارند 

در حال حاضر روش . چنین تمایلی هستبرابر و مستقیم و مخفی در مناطقی که 
گری وجود ندارد نده. د ت ،در آ ا  این سوو کتاتوری پرولتار ها، به مثابۀ ارگان د

گر  مسائل تصمیم خواهند بود که دربارۀ امور مربوط به مسئلۀ ملی و همینطور د
ولی ما نمیتوانیم هر موقع که دلمان خواست از کارگران بخواهیم  .خواهند گرفت

ا کنند ت بر ت کنیم به سمت این راه را ما فقط میتوانیم آنها. سوو ما . حل هدا
نده آن را خواهد  ا فقط در آ تی را به مردم تحمیل کنیم که پرولتار نمیتوانیم سوو

د به ولی در این فاصل. ساخت اسخ داد مسائله با در ماه مه گذشته از . روز 
الت کاتالونیا خواسته شد برای تدوین قانون اساسی موقتی برای این های شهرداری ا

ندگانی انتخاب کنند الت نما الت با باقی اسپانیا . ا در واقع قرار بود نسبت این ا
ا ممکن است که کارگران کاتالونیا نسبت به ای. مشخص شود تفاوت بوده بی ن امر آ

ۀ بزرگ  باشند که چگونه دموکراسی خرده بورژوایی، که مثل همیشه تابع سرما
برای سرنوشت مردم  ی غیردموکراتیکاست، تالش میکند تا از طریق انتخابات

کاتالونیا تصمیم بگیرد؟ شعار حق ملل در تعیین سرنوشت خود بدون شعار 
آورد شعاری است  می اقعیت درشدموکراسی سیاسی که مکمل آن است و به و 

ا بد اشیدنخالی از معنا،    . تر از آن، چیزی نیست جز خاک به چشم 

ارلمان منکسر  به طرق مختلف تمامی مسائل انقالب اسپانیا برای مدتی از منشور 
د کورتس دربارۀ نمنتظر خواهند ماند تا ببین دهقانان با نگرانی .خواهد شد

د »مسئلۀ ارضی« ط فعلی برنامۀ . چه میگو ا دشوار است فهمیدن این که در شرا آ
بون کورتس بیان کنند میتواند تا چه اندازه اهمیت  کمونیستهاکه ای  ارضی از تر

د برنامۀ ارضی: پیدا کند؟ رسیدن به این منظور مشروط به دو چیز است ای  اول با
افت بون کورتس راه  د به تر تس مسئلۀ ارضی ما میدانیم که کور . داشت و دوم با

دهقان بستگی های  حل این مسئلۀ به اقدام جسورانۀ توده. را حل نخواهد کرد
ک رهبری دارندها  توده. دارد ک برنامه و  بون . برای وارد عمل شدن نیاز به  تر

و از همین پل  برای دستیابی به توده هاست پلیهمچون  کمونیستهاکورتس برای 
جوهر نسبت . از فراز سر کورتس عبور خواهد کرداقداماتی متولد خواهد شد که 

الکتیکی و انقال ارلمان در همین استد   .بی با 



ی  ن ر      ب  و   

و     kandokav.com ٧و 

ن با وجودو  ها، سکوت رهبری کمینترن دربارۀ این مسئله را چگونه میتوان همه ا
ها استالینیست. است شبا این واقعیت که این رهبری اسیر گذشتۀ خو توضیح داد؟ 

ادی شعار مجلس  ،کنگرۀ ششم. موسسان را برای چین محکوم کردند با حرارت ز
رسما  "اپورتونیستی" شعاریبه عنوان  را دموکراسی سیاسی برای مستعمرات شعار 

که به شکل غیرقابل قیاسی از چین و هند  حاال در مورد اسپانیا. محکوم کرد
اما . داده استتر است تناقضات تصمیمات کنگرۀ ششم خودش را نشان  پیشرفته

سم را لینیستها استا ارلمانتار شان بسته است چون جرات ندارند  ا که دست و 
م کنند به سادگی در مورد آن سکوت میکنند بگذار انقالب از دست برود، . تحر

ذیری رهبران   ٧!اما زنده باد خطانا

  چه نوع انقالبی پیش روی اسپانیاست؟

کی که  ممقالۀ تئور به نظر میرسد مخصوصا برای  کهای  مقاله ،از آن نقل کرد
س از آنکه تالش کرده خصلت طبقاتی انقالب  ،شستشوی مغرها نوشته شده

نگونه نوشتهاسپانیا را تعیی با در نظر گرفتن همۀ آنچه گفته «: است ن کند عینا ا
انقالبی  در مرحلۀ فعلی آنکه انقالب اسپانیا را [!] ، درست نخواهد بود[!]شد

ک جمله برای سنجش کل این  )۱۹۳۱مه  ۱۰، پراودا(».سوسیالیستی بدانیم همین 
ت میکند ا در این دنیا کسی پیدا . تحلیل کفا د از خود بپرسد که آ خواننده با

شگاهی روانی باشد  بی میشود که  قادر باشدآنکه نیازمند بستری شدن در آسا
د  سوسیالیستی؟است انقالبی  " در مرحلۀ فعلی"تصور کند که انقالب اسپانیا  با

اشاره کند،  " مرزبندی"فکر افتاده که الزم است به چنین چرا به این  پراوداپرسید 
م و محتاطی؟ با در نظر گرفتن همۀ آنچه گفته شد، «  آن هم در این قالب مال

فرازی از لنین دربارۀ شان  این مقلدان از بدبختیدر واقع ... »درست نخواهد بود
 دموکراتیک به انقالب سوسیالیستی را برداشته و - بورژوا انقالب "فراروییدن"

ا آنهای آنکه لنین را فهمیده باشند، درس بی  را انقالب روسیه را فراموش کرده 
ترین خطاهای اپورتونیستی مبنایی برای فاحش "فراروییدن"وم قلب کرده و از مفه

د. اند خود ساخته  بر سر  پرده بگوییم که مسئله به هیچ وجه بی بگذار
نجا مسئلۀ مرگ و زندگی انقالب پرولتری مطرح : آکادمیک نیستهای  کاری ریزه ا

کتاتوری  .است م که همین مدتی پیش مقلدان انتظار میکشیدند که د اد نبر از 
کتاتور  کومین تانگ کتاتوری کارگران و دهقانان و سپس به د ی ابتدا به د

ا  د"سوسیالیستی پرولتار که این موضوع را استالین بود  –میکردند و تصور  ؛"فرارو
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ک طرِف انقالْب  –با این عمق ویژه طراحی میکرد  به تدریج  "عناصر راست" که از 
گر  ت خواهند شد "چپعناصر "جدا شده و از طرف د تصور میکردند که : تقو

ند طبیعی  نگونه است "فراروییدن"فرا - متاسفانه تئوری محشر استالین .ا
ا گذاشتن تئوری طبقات  .مارکس بنا شده است یمارتینوف تماما بر مبنای زیر

م اجتماعی و به همین سیاق خ ای  صلت هر انقالبی را خصلت آن طبقهخصلت رژ
ک تغییر انقالبی است که  .تعیین میکند دارد اختیارکه قدرت را در  قدرت تنها با 

ک طبقه گری منتقل میشود، نه با نوعی  به دست طبقۀ از دست   "فراروییدن"د
ا گذاشتهمقلدان . طبیعی نخست آنطور  - اند این حقیقت اساسی را به سادگی زیر 

م و حاال در اسپانیا د دانشمند  بازانِ  و حاال میبینیم که شعبده. که در چین د
و گذاشته و به بحث نشسته  سامورادماسنجی زیر زبان  ،هی به سرْ ال ک شب ،پراودا

ا ند  از خود میپرسند آ ش"میتوانیم تایید کنیم که فرا انقالب اسپانیا را به  "فرارو
ا نه  –را قدر بدانیم شان بیاییم علوم –و این عالمان ! مرحلۀ سوسیالیستی رسانده 

  !هنوز نمیتوانیم چنین چیزی را تایید کنیم نه،: اند که این نتیجه رسیدهبه 

شناسانۀ ارزشمندی وارد حوزۀ پیشگویی و  س از چنین بررسی جامعه وداپرا
سدفرماندهی میشود و  تکلیف انقالب سوسیالیستی نمیتواند در اسپانیا «: مینو

ترین تکلیف. باشد فوری روز عبارت است از انقالب کارگران و دهقانان [!] فور
در این که انقالب سوسیالیستی  )۱۹۳۱مه  ۱۰، پراودا(».علیه زمینداران و بورژوازی

تر این  با این حال بهتر و درست. در اسپانیا نیست بحثی نیست "تکلیف فوری روز"
ا با هدف تصاحب قدرت قیام مسلحابود که بگوییم   "تکلیف فوری روز"نۀ پرولتار

ا که در وضعی چرا؟ به این خاطر که  .در اسپانیا نیست پراکنده پیشگام پرولتار
شت سر خود ندارد و طبقۀ کارگر هنوز ] کارگر[قرار دارد هنوز طبقۀ  های  تودهرا 

شت سر خود ندارد محروم مبارزه برای کسب قدرت تحت چنین . روستا را 
طی چیزی جز ماجراجویی نیست ترین تکلیف عبارت است از فور«اما . شرا

ا معنای این گزاره این ؟»وازیانقالب کارگران و دهقانان علیه زمینداران و بورژ   آ
م بورژوا ا خواه فعلی و جمهور-است که میان رژ کتاتوری پرولتار  متمایزانقالب د

گری به نام  و عالوه بر این در حال تکوین است؟ » انقالب کارگران و دهقانان«د
ذیرفت که این انقالِب  د  ، بر خالف انقالب "کارگری و دهقانی" تمایزِ مواسطۀ  با

گری در برنامۀ روز  در اسپانیاست؟» تکلیف روز«سوسیالیستی،  ا انقالب د آ
د با  است؟ گر؟این انقالب با ا به طرق د انقالب این  قیام مسلحانه به انجام رسد 

دقیقا از کدام جنبه با انقالب  "علیه زمینداران و بورژوازی"کارگران و دهقانان 
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د مبنای این انقالب باشد؟ کدام حزب   چه ترکیب طبقاتیپرولتری تفاوت دارد؟  با
تفاوت آن از این نظر با انقالب دوم چیست؟ قرار است انقالب اول را رهبری کند و 

اسخ به این پرسش ؟چیستاین دو انقالب  تفاوت برنامه و روش افتن  ها تالش برای 
ن .حاصل استبی پوشانده شده  "فراروییدن"جا آشفتگی و ابهام فکری با واژۀ در ا

ندی ی که دارندمتناقضهای این افراد با همۀ احتیاط. است اند که در  در آروزی فرا
ای  اسامی از اصالحات طبیعی تحتای  آن انقالب بورژوایی به واسطۀ مجموعه

کتاتوری دموکراتیک"همچون کومین تانگ،  ، "انقالب کارگران و دهقانان"، "د
تر است این که و آنچه جالب -با انقالبی سوسیالیستی کامل شود ،"انقالب خلقی"

عنی وقتی که  لحظۀ تعیین ند،  گر بک طبقه قدرت را از طکننده در این فرا قۀ د
  .محو شده استای  غصب میکند، به طور ماهرانه

  انقالب مداوم مسئلۀ

 ،اوضاع فعلیاما در . البته انقالب پرولتری همزمان انقالبی دهقانی نیز هست
م که به . انقالب پرولتری ناممکن است بدونانقالب دهقانی  ما کامال حق دار

دهقانان بگوییم که هدف ما ساختن جمهوری کارگران و دهقانان است، درست 
ا را در روسیه  کتاتوری پرولتار همانطور که بعد از انقالب اکتبر نام حکومت د

م» حکومت کارگران و دهقانان« ما ما انقالب کارگران و دهقانان را در مقابل ا. نهاد
کی ،انقالب پرولتری قرار نمیدهیم م می بلکه برعکس این دو را  این تنها . انگار
  .شیوۀ درست طرح مسئله است

گر خود  ک بار د مقلدان اما . یابیمم» انقالب مداوم«را در دل مسئلۀ در این جا 
دگاه طبقاتی فروغلتیدهدر مخالفت علیه این تئوری به گسست کامل  این . اند از د

س نان  در چین احتیاط بیشتری به  "قهبلوک چهار طب"از تجربۀ  حقیقت دارد که ا
نان بیشتر شود و تمام . میدهندخرج  اما آن تجربه فقط باعث شد که آشفتگی ا

گران به کار برند انتقال برای تالش خود را   . این آشفتگی به د

دادها باعث شده که  این مسئله از حوزۀ تخصصی کارشناسان خوشبختانه سیر رو
گر فرو رفتن در  مسئلهْ . بافند بیرون افتدخی که در میان متون کهن فلسفه میسر  د

نک در براب ا آن نقل قول نیست؛ بلکه هم ا ا انتخاب این  دگان گذشته  ما همۀ ر د
خی نو و  دگاه در میدان نبرد  .استعظیمی در حال وقوع تجربۀ تار نجا دو د در ا

گر قرار گرفته کد دادها خواهند بود که قضاوت . اند انقالبی در برابر  این رو
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خت .خواهند کرد دادها گر آن کمونیست اسپانیایی که به . نمیتوان از چنگ رو
نشود در برابر مسائل  "تروتسکیزم"وهر مسائل مربوط به مبارزه علیه موقع متوجه ج

ک خلع سالح خواهد شد   .اساسی انقالب اسپانیا از نظر تئور

  انقالب به چه معناست؟» فراروییدن«

کتاتوری بورژوا«فرمول فرضی  ۱۹۰۵بله، لنین در  ا و -د دموکراتیک پرولتار
میشد انتظار داشت که  اگر کشوری وجود میداشت که .را مطرح کرد» دهقانان

ا  پیش ازانقالب دموکراتیک دهقانی مستقلی در آن  تصاحب قدرت توسط پرولتار
صورت گیرد، این کشور روسیه میبود؛ جایی که در آن مسئلۀ دهقانی بر سراسر 

ه افکنده بود؛ جایی که جنبش ای  انقالبی دهقانی در آن سابقههای حیات ملی سا
ی با سنتی دراز و نفوذ   حزب دهقانی و انقالبی در آن ساله داشت؛ جایی کهها  ده

با این حال معلوم شد که حتی در  .وجود داشتمستقال ها  گسترده در میان توده
به  ۱۹۱۷لنین در آوریل . روسیه نیز میان انقالب بورژوایی و پرولتری جایی نیست

گرانی که  می استالین و کامنف و د کی قد ر دست ب ۱۹۰۵از فرمول بولشو
کتاتوری دموکراتیکی"ه هیچ نمیداشتند تکرار میکرد ک کتاتوری  "د به جز د

که  ؛وجود ندارد و نمیتواند وجود داشته باشد چرنوف -سرتلی –میلیوتوف
کتاتوری دموکراتیک بخاطر ماهیتش د است؛ که د کتاتوری بورژوازی بر پرولتار

ا خواهد توانست جای کتاتوری پرولتار کتاتوری دموکراتیک" چنین فقط د را  "د
ا  ا ای  نصفه و نیمهبگیرد؛ که هر کسی فرمول واسطه  ا شارالتان است  ابداع کند 

ه و اکتبر های بود که لنین از تجربۀ زندۀ انقالبای  این نتیجه. متوهمی بیچاره فور
ستادهما کامال بر . گرفت م مبنای این تجربیات و این نتایج ا   .ا

سوسیالیستی انقالب دموکراتیک به انقالب  "فراروییدن"با این همه منظور لنین از 
طی چیستتحت  فانی از نوع اساتید امقلدان و حرّ به هیچ عنوان آنچه  ؟چنان شرا

ا به هیچ وجهی . سرخ فکر میکنند نیست کتاتوری پرولتار موضوع این است که د
کی نیست تصاحب قدرت توسط  .به طور مکانیکی با مفهوم انقالب سوسیالیستی 

ک جغرافیای ملی ا در  ک دورۀ مشخص و برای حل تکالیف مشخص پرولتار  یو 
افتاده خصلتی  در کشورهای عقب مبرماین تکالیف . افتد می اتفاق مشخص

الیستی و انقالب دهقانی، : دموکراتیک به خود میگیرند رهایی ملی از انقیاد امپر
امروز در . ، مانند روسیهتحت ستمهای ملیتانقالب دهقانی و رهایی مانند چین؛ 



ی  ن ر      ب  و   

و     kandokav.com ٧و 

لنین حتی میگفت  .میبینیم ،اسپانیا نیز همین را، هرچند در ترکیبی متفاوت
ا در روسیه پیش از هر چیز به عنوان  در  »دموکراتیک- عامل انقالب بورژوا«پرولتار

ای پیروز در آغاز . به قدرت رسید ۱۹۱۷اکتبر   برای حل تکالیفاز تالش پرولتار
شروع کرد و تنها به واسطۀ منطق حکومتش بود که به تدریج تکالیف  دموکراتیک

در دوازدهمین سال  تازهبه این خاطر بود که : سوسیالیستی را نیز به دست گرفت
این . سازی بخش کشاورزی را به طور جدی شروع کرد به قدرت رسیدنش اشتراکی

قالب دموکراتیک به انقالب درست همان چیزی است که لنین آن را فراروییدن ان
به  است که در ابتدامنظور این نیست که قدرت بورژوازی . سوسیالیستی مینامید

د ک طبقه : قدرت کارگری و دهقانی و سپس به قدرت پرولتری فرامیرو نه، قدرت 
گر ای  به قدرت طبقه در  یاین قدرت را تنها میتوان با سالح. نمیشود "منتقل"د

گر ستاند س از تصاحب قدرت توسط طبقۀ کارگر تکالیف . دست از طبقۀ د اما 
م پرولتری الجرم به تکالیفی سوسیالیستی فرا انتقال . خواهد رویید دموکراتیک رژ

امنطقی و طبیعی از دموکراسی به سوسیالیزم تنها تحت  کتاتوری پرولتار قابل  د
نها را قلب کرده و از مقل. این است اصل منظور لنین. است درک دان اما همۀ ا

ای  شکل انداخته و به انحراف کشانده و حاال دارند با شان آگاهی پرولتار خطاها
  . میکنند مسمومالمللی را  بین

انه: دو شکل ا ماجراجو   اوپورتونیستی 

گر تکرار کنیم آکادمیک نیست های پرداختن به ظرافت مسئلهْ  ،در حال حاضر. بار د
ا است بگوییم که این خطاست که . بلکه مشکالت حیاتی استراتژی انقالبی پرولتار

این خطاست که بگوییم در . "انقالب کارگری ودهقانی است"مسئلۀ روز در اسپانیا 
گرانقالب وقتاسپانیا اکنون  عنی مبارزه برای ی د فرا  فوری قدرت تصاحب، 

روز عبارت از مبارزه برای به دست آوردن توده نه، مسئلۀ مبرم ام. رسیده است
خواهانه و اعتمادی که به ی رهانیدن آنها از توهمات جمهورهاست، مبارزه برا

انقالب . دارند، تا بتوان آنها را برای جنبشی انقالبی متشکل کردسوسیالیستها 
ایی خواهد بود که دهقانان فقیر را  گری از راه خواهد رسید، ولی انقالب پرولتار د

گری برای . به دنبال خود دارد ا جای د کتاتوری پرولتار م بورژوایی و د میان رژ
حساب باز کردن روی . نخواهد بود "انقالب کارگران و دهقانان"از ای  نوع ویژه

عنی کومینتانگی کردن چنین انقالبی و سیاست خود  را با آن تطبیق دادن 
عنی به نابودی کشاندن انقالب ا،    . پرولتار
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انۀ  سفسطههای راه حل م، تا انتها  پراوداگرا اد نبر راه را به سوی دو مقصدی که، از 
م هموار  آنها را پیموده انه: کندمی ا  امروز اگر  .مسیر اپورتونیستی و مسیر ماجراجو

نیا را انقالبی کارگری و دهقانی جسارت آن را ندارد که انقالب اسپاهنوز  پراودا
از چکی -چیانگ کای ساموراْ کند، از کجا معلوم فردا، وقتی که به جای  "تعیین"

ک  ا  عنی  –واقعی  ونگ چین ویراه برسد،   لروکه همان سیاستمدار چپ، 
ا آن وقت اسا .چنین انقالبی را تشخیص ندهد پراودا - باشد  ها مارتینوفتید دانا، آ

و  و شرکا، تصمیم نخواهند گرفت که این همان جمهوری کارگری ٨ها کوسیننو 
د از آن ت مشروط" دهقانی است که ما با و ) ۱۹۱۷مول استالین در مارس فر("حما

ت تمام و کمال"ا  های فرمول همان استالین در مورد کومینتانگ در سال("حما
  کنیم؟)۱۹۲۵- ۱۹۲۷

اناما  گری همامکان ماجراجو د وجود دارد که ۀ د روها  میانه امروز با احواالت  شا
د  پراوداسرمقالۀ  .باشدسازگارتر  ت خود را اسپانیا ضرباهای  امروز توده«که میگو

ا حزب کمونیست اسپانیا میتواند شعار . »متوجه حکومت نیز میکنند ولی آ
همانطور که پیشتر  روز مطرح کند؟ فوریسرنگونی حکومت فعلی را به عنوان شعار 

م، د پیش از هر  اعالم کرده است که تکلیف فوری اش در بررسی حکیمانه پراودا د
این اگر قرار است . انقالب کارگری و دهقانی به انجام رساندن عبارت است از  چیز 

انقالب بلکه به عنوان سرنگون کردن حکومت در  "فراروییدن"راه حل را نه به عنوان 
م د چشم ،نظر بگیر دی  ممکن است . انداز ماجراجویی چشم: دار میشودانداز جد

در کانتون چین  ۱۹۲۷همانطور که دسامبر  در حال حاضر ضعیف حزب کمونیسِت 
د د گفت در مادر د مطابق با دستوراتا (به خود بگو ما بدون «: )به خود بگو

خته نیستیمشک  ا به حد کافی  کتاتوری پرولتار ولی . در حال حاضر برای اعمال د
کتاتوری کارگری و دهقانی، مطرح ای  مرحله ۀمسئل فعالچون  عنی د بینابینی، 

د  است، بگذار حتی با نیروهای ضعیف مان برای انجام قیامی تالش کنیم؛ شا
بینی وقایع بعدی کار دشواری نخواهد پیشدر این حالت » !چیزی از آن حاصل شود

، مسئوالن وقتکشی مجرمانۀ سال اول انقالب اسپانیا عیان شودس از آن که : بود
ان"ای  کشیچنین وقت را شماتت خواهند کرد و ممکن است آنها را به  "مجر

کی از نوع کانتون بکشانندهای  ماجراجویی   .٩تراژ
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  انداز در چشم» روزهای ژوئیه«

د گفت این خطری است کامال واقعی که تا چه حد واقعی است؟ با چنین خطری
دها و آشفتگی ط درونی خود انقالب دارد و به ترد شه در شرا رهبران های  ر

گری نهفته ای  اسپانیا انفجار توده در اوضاع کنونیِ . خصلتی ُکشنده میدهد د
در » وئیهژ ی روزها«تروگراد که تحت نام  ۱۹۱۷که کم و بیش با نبردهای  است

؛ روزهایی که اگر به نابود شدن انقالب تاریخ ثبت شده است مطابقت دارد
ک الزم است که بر سر این  .بودها نیانجامید فقط به خاطر درستی سیاست بلشو

  .پرسش سوزان در انقالب اسپانیا درنگی کنیم

گر نیز های ما از انقالب کبیر فرانسه به این طرف، در تمامی انقالب نمونۀ  د
ای  مختلف ولی همچون قاعدههای شکل را میبینیم، هرچند به» ای ژوئیهروزه«

ج ند و اغلب فاجعه یکلی و با نتا این مقطع در مکانیزم انقالب . بار ناخوشا
گر برای موفقیّ  که بیش از تمامی طبقاتای  طبقه وقتی ؛بورژوایی نهفته است ت د

کمترین سهم را  ید را به آن بسته استگذشتگی کرده و بیشترین امانقالب از خود 
افت میکند ند کامال مشخص است .از آن در طبقۀ . صورت منطقی این فرا

نطور فکر کند صاحب  که امتیازی که به واسطۀ انقالب به قدرت رسیده میخواهد ا
ان رسانده تا همین جاانقالب  ا ت خود را به  س مسئله ،مامور  این طبقه  و از آن 

با انجام اقداماتی که  "انقالبی"بورژوازی . فقط جلب اعتماد نیروهای ارتجاع است
ت طبقات ها هدف از آن تی تودهاز قدرت است  رانده شدهجلب رضا را ها  نارضا

س از حرارت  پیدا کندجنبش فرصت  انگیزد و خیلی زودتر از آن که پیشگامِ  برمی
در این . به سرعت دلسرد میشوندها  هنفسی تازه کند این تود نبردهای انقالبی

که در راس جنبش قرار دارند فکر میکنند میتوانند با وارد آوردن ضربۀ هایی وقت آن
گری اند با قاطعیت کافی انجام دهند این بار به انجام  آنچه را پیشتر نتوانسته د

ا تصحیح کنند گر، بدون آمادگی، بدون برنامه، بدون  .رسانند  خیز برای انقالبی د
شتوانه و ای  لحظه آنکه به پیامدهای چنین  بی درنگ کردن برای در نظر گرفتن 

گر،  .ناشی میشود فکر شود، از این جا خیزشی قدرت بورژوازی که به از طرف د
ایین است رسیده گویی منتظر موج خشونت گری از  کسره تا کار را ببار د ا مردم 

ۀ اجتماعیِ . کند ا انقالب مکملی که بارها در تاریخ نقطۀ آغاز  شبه این چنین است 
  . ضدانقالب پیروزمند بوده است
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تروگراِد  فرانسه در ماه» روزهای ژوئیۀ« ۱۸۴۸در سال   ۱۹۱۷ژوئن افتاد و نسبت به 
کتری به خود گرفت » روزهای ژوئن«آنچه . ابعاد خیلی بزرگتر و خیلی تراژ

ه آمده بود ذیری از انقالب فور س نامیدند با نیروی مهارنا ار ای  کارگران . پرولتار
ه سالح به دست گرفته  س که از ماه فور بودند نمیتوانستند در برابر تضادی ار

ک برنامۀ فوق دند ساکت بنشینند؛ انگیز  غمالعاده خوب و واقعیت  که میان  مید
ذیری که ن تضاد تحمل برای  ۱۸۴۸روزهای ژوئن . آزرد می راشان و شکم فکر هر روز ا

ایی که نه طرح مشخصی داشت، نه   یاکنشهمچون و  و نه رهبری،برنامه پرولتار
ذیر  قدرتمند و اجتناب سرکوب شدند و تمام  کارگران طاغی با بیرحمیِ  .بود نا

نچنین، راه را برای ارتیسم هموار کردندبُ  دموکراتها، ا کنندۀ کمون  انفجار خیره. نا
ۀ  ۱۸۷۰به نسبت کودتای  قیام  .داشت ۱۸۴۸حکم روزهای ژوئن را برای انقالب فور

س در مارس  ایپرولتار ک بنا نشده بود ۱۸۷۱ار این . اصال بر محاسبات استراتژ
کی قیام زادۀ ترک ک اوضاعی بود که با تحر فرانسه  از جانب بورژوازییب تراژ

کاتی که ؛کامل شد ها بورژوازی فرانسه نشان داده چقدر در آن کی از همان تحر
دتبحر دارد وقتی  س، واکنش قیام . شرارتش از ترس به جوشش درآ ار با کمون 

ا علیه دروغ انقالب بورژوایی برای نخستین بار در تاریخ خود را به سطح  پرولتار
  .به سرعت به شکست ختم شد عروجی که. ری برکشیدانقالب پرولت

فهرست این (آمیز و شکوهمند اسپانیا آمیز و صلح در حال حاضر انقالب مسالمت
» روزهای ژوئن«درست در برابر چشمان ما دارد ) صفات همیشه همینطور است

م فرانسه و روزهای ژوئیه بر . خودش را تدارک میبیند روزهای ژوئن بر اساس  تقو
م انقالب روس د، غرق در لفّ  .یهاساس تقو که اغلب اوقات هایی اظیحکومت مادر

به نظر میرسد از زبان روسی ترجمه شده باشند وعده میدهد که اقدامات 
فقیر صورت خواهد  دهقانانبرای حل مشکل بیکاری و حل مشکالت ای  گسترده

 .اجتماعی کهنه دست بزندهای داد، اما جرات ندارد به هیچ کدام از زخم
به  در مختل کردن تکالیف انقالب حکومت ائتالفیهای سوسیالیست

خواهان  ترین  ین و انقالبیتر  که صنعتی ،کاتالونیادر راس  .کمک میکنندجمهور
ای  آرزوی تحقق جامعهدر مراسم سوگند خود  کسی قرار دارد که ،بخش اسپانیاست

اما در  ستم وجود نخواهد داشت، و طبقات تحت مللکه در آن  آورد را به زبان می
بارترین بخش  نکبتمردمی که میخواهند خود را از شر حتی  عمل برای کمک به

نرال ژ . خالص کنند، انگشت کوچک خود را هم تکان نمیدهد کهنزنجیرهای این 
د مخفی  ١٠ماسیا شت حکومت مادر د هم خود را  کردهخود را  و حکومت مادر
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گویی تمام حیات اجتماعی تا تشکیل این مجلس متوقف . شت مجلس موسسان
نده نیز   و گویی از همین حاال معلوم نیست که کورتس! شده است بازتولید  صرفاآ

خواهد بود و تنها تر  سوسیالیست در ابعادی گسترده -خواههمین بلوک جمهور
ا پیش !خواهد بودحفظ امور به همان شیوۀ سابق  اش دغدغه آلودۀ  بینی خیزش تبآ

ها  وی انقالب تودهر اختالف میان پیش خشم کارگران و دهقانان کار دشواری است؟
د و سیاست طبقات حاک ذیری این منبع نزاع آشتی –م جد که در مسیر  است نا

ا منجر به انقالب  عنی انقالب آوریل را تباه خواهد کرد  ا انقالب نخست،  خود 
  .دومی خواهد شد

تروگراد اتفاق افتاد را  ک، جنبشی که در ماه ژوئیه در   مصرانهاگر حزب بلشو
جنبش به ناگزیر تحت شت میکرد، ها  ، اگر این حزب به تودهتلقی میکرد "بیموقع"

انآنارشیستها رهبری پراکنده و ناهماهنگ  که تنها به طور اتفاقی  -  و ماجراجو
حاصلی در خون های بیو جنبش در تکان ،اد افت می - ها را بیان میکنند  طغیان توده

گر .خود غرق میشد س از آن که خود را در راس جنبش قرار  اگر حزْب  ،در سوی د
دن اوضاع در کلیت آن تن میزد و خود را در نبردهای تعیین کننده به  داد از د

د ابعاد جسورانه بخت و اقبال میسپرد، به خود میگرفت و در ای  قیام، بدون ترد
ک برای مدتی قدرت را در ها ماه ژوئیه، سربازان و دهقانان تحت رهبری بلشو

ولی در این حالت فقط نابودی انقالب را تدارک  .تروگراد تصاحب میکردند
دند ک توانست از خطرهای  !مید تنها بخاطر رهبری درست بود که حزب بلشو

ا  ۱۸۴۸وزهای ژوئن ر  مثل :از دو سو خود را نشان میدادند پرهیز کندمهلکی که 
س در  ار د ۱۸۷۱روزهایی که کمون   به ۱۹۱۷در ژوئیۀ ای که  ضربه. به خود د

قربانیان آن . کننده نبود کاری بود اما تعیینای  و به حزب وارد آمد ضربهها  توده
 طبقۀ کارگر از این آزمون گذشت. روزها چند ده نفری شدند نه چند ده هزار نفر

ادی از آن رفته باشدآن بی را از دست داده باشد،آنکه رهبری خود  بی  .که خون ز
بودند که از این روزها ها  همین. طبقۀ کارگر کادرهای مبارز خود را سالم حفظ کرد

ا را به سوی پیروزی رهبری کردند   . بسیار آموختند و در اکتبر پرولتار

 "انتقالی"انقالبی  در تصور خیالیِ که است » روزهای ژوئیه«درست از منظر همین 
میشود در اسپانیا در دستور روز است خطری مهلک نهفته  گفتهروانه که  میانهو 

  .است
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  و خونتاهای کارگریها  نبرد برای به دست آوردن توده

سیون چپاین وظیفۀ  انقالب کارگری و "نوعی را که  فرمولی است که اپوز
بیرحمانه و  در نظر میگیرد،انقالب بورژوایی و انقالب پرولتری مجزا از  "دهقانی

ا  .اعتبار سازد بی ک بار برای همیشه افشاء کند و در ذهن پیشگام پرولتار
ب است! ی اسپانیا، چنین چیزی را باور نکنیدکمونیستها دامی . این توهم و فر

کارگران پیشروی  .افکندبر گردن شما خواهند ای  شیطانی است که فردا با آن حلقه
که هایی درسهای انقالب روسیه را همراه با درس! اسپانیا، چنین چیزی را باور نکنید

برای   انداز مبارزه چشم .مقلدان با شکستهاشان به شما تحمیل کردند مطالعه کنید
ا کتاتوری پرولتار برای به انجام رساندن این  .ده میشوددارد در برابر شما گشو  د

د طبقۀ کارگر را حول خود سازماندتکلیف  هی کنید و با کمک کارگران میلیونها با
ددهقان تهی های کمونیست. این تکلیفی است عظیم .دست را به جنبش درآور

هایی که چشمهاتان را به ضعف. فۀ انقالبی بزرگی قرار داردبر دوش شما وظی !اسپانیا
د و خود را با توهم سرگرم نکنید د نبند انقالب . الب با حرف کاری نداردانق. دار
ش از خون میگذردهمه آزمونهمه چیز را به آزمون میگذارد و از آن مهمتر  برای  .ها

ا وجود ندارد کتاتوری پرولتار الب هیچ انق. سرنگون کردن بورژوازی راهی جز د
ی برای شما وجود ندارد و نخواهد داشت و "تر به صرفه"و  "تر ساده"و  "انتقالی"

کتاتوری  .داشته باشد وجود نمیتواند کتاتوری انتقالی، د تاریخ برای شما هیچ د
کتاتوری ارزان ا د هر که با شما از چنین . تری ابداع نخواهد کرد قیمت درجه دوم 

بد د دارد شما را میفر انه، سرسختانه و با نیرویی خود را مجدّ . چیزهایی بگو
ذیر برای خستگی کتاتوری پرولتا نا ا آماده کنیدد   !ر

به نیست، بلکه  "تصاحب قدرت"های اسپانیا با وجود این، تکلیف فوری کمونیست
ندهدست آوردن توده ها ک بر بستر جمهوری بورژوایی  ست و این مبارزه تا آ ای نزد

ادی با شعارهای دموکراتیک رشد خواهد کرد  بدون شک وظیفۀ اصلْی  .و تا حد ز
ت(خونتاهای کارگریچیز ساختن پیش از هر  هم قرار  مقابلولی در . است)ها سوو

ایی خونتاها و شعارهای دموکراتیک بیمعناست دادنِ  مبارزه علیه  .شعار بر
ای  که مبارزه –ها  مذهبی و صومعه انجمنهایمفرط امتیازات کلیسا، علیه قدرت 

جاد کرد  در توده ١١در ماه مه جوش و خروشی -کامال دموکراتیک است که ها ا
ندگان کارگر بهره برد اما متاسفانه گذاشتند این  میشد از آن برای انتخاب نما

شدۀ  خونتاها در مرحلۀ کنونی همچون صورت سازماندهی .فرصت از دست برود
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جبهۀ واحدی برای اعتصابات، برای اخراج کردن  – اند جبهۀ واحد پرولتری
برقرار کردن تماس با  برایها، برای شرکت کردن در انتخابات کورتس،  سوعی

شتیبانی از جنبش دهقانی ها تنها از طریق خونتاهایی کمونیست. سربازان و برای 
ا را در خود داشته باشد است که میتوانند بر طبقۀ کارگر و  هٔ که هست اصلی پرولتار

تر هرچه قدر کمونیستها بر طبقۀ کارگر مسلط. از این رو بر انقالب مسلط شوند
 .هایی برای تصاحب قدرت میشوندنیز هر چه بیشتر بدل به ارگانها شوند خونتا

ا، در مراحل بعد همین خونتاها، به مثابۀ ارگان که ما هنوز  –های قدرت پرولتار
خود را در تعارض با نهادهای دموکراتیک بورژوازی خواهند  –نمیدانیم چه وقت 

رژوایی به صدا در تنها در آن وقت است که زنگ آخرین ساعت دموکراسی بو  .افت
  . خواهد آمد

وجود به اند بدون استثناء نیاز عاجل  ای کشانده شده ها هر بار که به مبارزه توده
ها قرار داشته و قادر باشد  ها و فرقهمقتدر را که فراتر از احزاب و جناح سازمانی

نتاهای منتخب خو . اند تمامی کارگران را در اقدامی واحد متحد کند احساس کرده
د به این صورت عمل کنندک د دانست چگونه این شعارها را در فرصت . ارگران با با

های مساعد در هر قدم از در حال حاضر این فرصت .مساعد به میان توده ها ُبرد
ده میشوند کتاتوری  .مبارزه د اما با قرار دادن شعار خونتاها به مثابۀ ارگان د

ا در مقابل واقعیات نبرد جاری، این شعار بدل به تصویری مقدس و  پرولتار
سی فرا انقالبی شده که  خی و تند میتوانند در برابر آن کرنش کنند،  بندگانفراتار

   .ها آن را دنبال نخواهند کرد ولی توده

  دربارۀ آهنگ انقالب اسپانیا

ا خی ا برای در پیش گرفتن تاکتیک درست هنوز فرصتی هست؟ آ لی دیر ولی آ
ا    ؟همۀ فرصتها از دست نرفتهنخواهد بود؟ آ

خیلی مهم است که بتوانیم دقیقا تعیین کنیم که انقالب با چه آهنگی در حال 
تعیین  در کم اهمیتش اگر در تعیین محور اصلی استراتژی نباشد دست. رشد است

به  میتوانندها نیز تیک بد باشد حتی بهترین استراتژیچرا که اگر تاک .استتاکتیک 
ای  این بدیهی است که مشخص کردن چنین چیزی برای دوره. فاجعه ختم شوند

ان  چنین چیزی برای دوره. طوالنی ممکن نیست س از ای طوالنی در جر مبارزه و 
د به آزمون گذاشته شودبررسی انواع شاخص عالوه بر این ممکن . ها است که با
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کباره تغییر کند دادها آهنگ به  د ما با ،با وجود این. است در سیر رو
جاری اصالحات  ه باشیم تا بتوانیم بر اساس تجربۀاندازی در برابر خود داشت چشم

   .الزم را در تاکتیک خود اعمال کنیم

کتاتوری ژاکوبنانقالب فرانسه برای رسیدن به  عنی د ها، به سه سال  نقطۀ اوجش، 
کتاتوری بلشو در روسیه هشت ماه الزم بو . زمان نیاز داشت ها کد که انقالب به د

دادها. میان این دو آهنگ تفاوت چشمگیری است .برسد شتاب  اگر در فرانسه رو
نمیداشتند چرا که درست تا  گیریها فرصتی برای شکلبیشتری میگرفتند ژاکوبن

کی از عوامل موثر در آهنگ . پیش از انقالب به عنوان حزب وجود نداشتند این 
گری هم هست که میت .انقالب است   .شان تر دانست کننده وان تعیینولی عوامل د

را داشت که لنین نامش را تمرین  ۱۹۰۵انقالب  ،پیش از خود ،روسیه ۱۹۱۷انقالب 
ها ی عناصر انقالب دوم و سوم از مدتبه این معنی که تمام. عمومی گذاشته بود

ه شرکت داشتند مسیر از که تمامی نیروهایی که در مبارز  ندطوری آماده بودپیش 
همین بود که عروج انقالب را به  .داشتندای در برابر خود  گذاری شدهپیش عالمت

  .نقطۀ اوجش تسریع کرد

د در نظر داشت که آنچه در   جنگانقالب را تعیین کرد  آهنگ ۱۹۱۷با این همه با
ا دو سال به عقب انداخت. بود ک  اما . مسئلۀ ارضی را میشد چند ماه، حتی 

: سربازها به خود میگفتند. مسئلۀ مرگ و زندگی در سنگرها مهلتی نمیشناخت
موج فشار دوازده میلیون سرباز  »اگر من زنده نباشم زمین به چه دردم میخورد؟«

علیرغم تمرین عمومی نبود، اگر جنگ  .ای تسریع کرد العاده به طور خارقانقالب را 
ک، ۱۹۰۵ ش انقالب، پیش از دخالت ما در ، علیرغم وجود حزب بلشو دورۀ گشا

ا حتی بیشتر به طول انجامد کی دوسال  د    .آن، ممکن بود بیشتر از هشت ماه، شا

دادها در اسپانیا اهمیت دارند . این مالحظات کلی در تعیین آهنگ ممکِن رشد رو
ده و از نسل جوان این کشو  گذر نکرده  ای"تمرین عمومی"ر  هنوز انقالبی ند

دادها وارد عمل شد هنوز خیلی  .است حزب کمونیست اسپانیا وقتی در میان رو
ها و  نهاسپانیا در جنگ نیست و دهقانانش میلیون میلیون در سربازخا. ضعیف بود

ط ما را . عام نیستنداند و در معرض خطر قتل سنگرها تلمبار نشده مجموعۀ این شرا
م و از این رو  تا شتاب آهستهوامیدارد  دادها در نظر گیر تری برای انکشاف رو
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امیدوار باشیم که حزب فرصت بیشتری خواهد داشت تا خود را برای تسخیر 
  . قدرت آماده کند

گری هم در این میان هست  که در مسیر مخالف حرکت میکند و اما عوامل د
خته به سوی نبرد اصلی بیانجامد؛ اقداماتی م یتواند به در پیش گرفتن اقداماتی نا

چون حزب ضعیف است  .که در اوضاع کنونی معادل شکست انقالب خواهد بود
های سنت. اهمیت تحرکات عناصر خودانگیختۀ جنبش بیشتر میشود

کالیسی نیز در همین جهتند ها  ترن راه، و سرانجام جهت انحرافی کمینآنارکوسند
د   . را برای فوران ماجراجویی میگشا

خی که از این مشابهت واضح است  موقعیت: گرفت میتوان ای چه نتیجه های تار
ک حزب کمونیست قدرتمند، نبود جنگانقالبی نو،  فقدان سنن(اسپانیا با )فقدان 

ا  ها، ما را به این نتیجه میرساند در نظر گرفتن همۀ نشانه کتاتوری پرولتار تا که د
و همین  تر از آن چه در روسیه رخ داد به عقب خواهد افتادمدتی بس طوالنی

ط ش میدهد ،شرا   .خطر ساقط شدن انقالب را به شدت افزا

های رسمی ناشی از سیاست ، ضعفی کهداردم اسپانیا کمونیز که یضعفبه خاطر 
بندهبر مبنای  کامال محتمل است که ،نادرست است افت  فرامین فر ای که در

دن ضعف  .خطرناکی بگیرد تصمیماتمیکند  کسی که ضعیف است مایل به د
به . خود نیست، دائم از دیر شدن وحشت دارد، عصبی است و فرار به جلو میکند

  .کنندهای اسپانیا ممکن است از کورتس وحشت کمونیست طور خاص در این مورد

س از  ژوازی تشکیل آن را به عقب میکه بور  در روسیه، مجلس موسسان انداخت 
ان بحران تشکیل  نبرد تعیین ا  ،در اسپانیا. و بدون هیچ مشکلی منحل شدکننده و 

ها با کمونیست. تشکیل میشوند تری از انقالب  ابتدایی کورتس موسس در مرحله
اهمیتی در آن خواهند  فرض این که به کورتس موسس راه پیدا کنند، اقلیت کم

ها به فکر سرنگون نیست که کمونیستبا در نظر گرفتن این مسئله دور از ذهن . بود
عتر کورتس معنای . باشند با نوعی اقدام خودانگیختۀ مردمی کردن هرچه سر

میشود ها حل ننه تنها مسئلۀ قدرت با این روش. چنین اقدامی ماجراجویی است
عقب برخواهد گشت و هیچ بعید  به ای طوالنیهبلکه برعکس، انقالب تا مدت

طی قادر خواهد بود . نیست که ستون فقرات انقالب بشکند ا تنها در شرا پرولتار
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ت کارگران قدرت را از چنگ بورژوازی درآورد  از دل و جان برای انجامش که اکثر
ا اعتماد داشته باشند ت زحمتکشان جامعه به پرولتار    .بکوشند و اکثر

د کمتر به تجربۀ به  ارلمانی انقالب، رفقای اسپانیا با خصوص در مورد نهادهای 
کتاتوری ژاکوبن. فرانسه توجه کنند انقالب کبیر  روسیه و بیشتر به تجربۀ سد  ها 

ارلمان آمد از  ن .سه  کتاتوری  ای بودند که توده ها سه مرحلها ها خود را تا د
خواهانگر مثل لوحانه است ا  ساده. ژاکوبنها برکشیدند و سوسیالیستهای  جمهور

ان انقالب ا عنی  د فکر کنیم که تشکیل کورتس  تشکیل کورتس تنها . خیر. مادر
گری است که  ه میکند  جنبش انقالبیسوخت د و همزمان در رشد خود از آن تغذ

 درست اندازی برای جهتگیری چنین چشمداشتن . خود را بهتر با آن تنظیم میکند
دادها و برای پرهیز از اضطراب و  العاده مهم  فوق ماجراجویی افتادن در  در میان رو

   .است

ترمزی برای  هانچه گفته شد این نیست که کمونیستواضح است که معنای آ
د از جنبشها باشند و عالوه بر این کمونیست انقالب ها و تحت هیچ عنوانی نبا

چنین سیاستی حزب را نابود خواهد . یرندفاصله بگهای شهر و روستا  تظاهرات توده
. های انقالبی است اش در حال حاضر جلب اعتماد توده کرد، چرا که وظیفه

ک در حال جنبش بود که  ها تنها با قرار دادن خود در راس کارگران و سربازانِ بلشو
  .نگه دارنددر امان ای در ماه ژوئیه  بروز فاجعه توده ها را از موفق شدند 

ط عینی و   ا خیانت بورژوازی اگر شرا طی نامساعد به پرولتار نبرد اصلی را در شرا
دی نیست که ک کندتحمیل  ک . ها در صف اول مبارزه خواهند بودمونیستترد

ترجیح میدهد به خود را کنار را اش  حزب انقالبی همیشه شکست در کنار طبقه
های بورژوازی بدون رهبری تیغ دادن و کارگران را در برابر  کشیدن و درس اخالق

شه خواهد  حزبی که در نبرد شکست بخورد در اعماق جان توده .رها کردن ها ر
ا زود انتقام خود را خواهد گرفت دوانید اما حزبی که در لحظۀ خطر از . و دیر 

های به هر حال کمونیست. نخواهد خواستاش فاصله گرفته باشد هرگز بر  طبقه
کی قرار ندارند های  نشانهبرعکس، . اسپانیا به هیچ عنوان در چنین وضعیت تراژ

ادی حاکی است که سیاست گیجی های در قدرت و آور سوسیالیست های شرمز
کالیست م خواهد ا هر چه بیشتر به سوی کمونیزها کارگران ر خّفتبار آنارکوسند

 -است درستی در پیش بگیرداگر سی –میتوانیم امیدوار باشیم که حزب . کشاند
ا به پیروزی زمان کافی خواهد داشت ت پرولتار   .برای آماده کردن خود جهت هدا
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  هابرای وحدت صفوف کمونیست

ات بوروکراسی استالینی  ی ریز  انداختن عامدانه و برنامه جداییکی از بدترین جنا
از  این اختالفات .های اسپانیا بوده استد کمونیستتعدا  ر میان صفوف کمشده د

دادهای انقالب اسپانیا ناشی نمیشده  بلکه پیشاپیش در قالب سیر رو
اش کوتاه نیامدن از  بوروکراسی که تنها دغدغههایی از جانب همان دستورالعمل

ا را به شدت به هر انقالبی  .است شدهمواضعش است به حزب تزریق  پرولتار
ش ۱۹۱۷در سال . سمت چپ میکشاند ک به  ها، تمامی گروهتمامی گرا های نزد

ک کها، حتی آبلشو  به آنها ها در حال جدال بودندنهایی که تا پیش از آن با بلشو
افت اما حیات درونی توفانی. پیوستند نیز ای  حزب هرچند به سرعت گسترش 

ها و ، نبرد میان جناحهای جنگ داخلیکتبر و بعدتر در سالا ه آوریل تا از ما. داشت
ک در مواقعی  گروهبندی دترین حالت خود رسیدهای درون حزب بلشو . به شد

ها به  فشار نیرومند توده. اما نه انشعابی اتفاق افتاد و نه اخراج انفرادی اعضاء
ان داشت برای حزب . حزب انسجام میبخشید نبردی که در درون حزب جر

ش روشن میکرد د میپیمود را برا مامی اعضای ت. آموزنده بود و مسیرهایی که با
به مطمئن میشدند و عمیقا سیاست حزب  به درستیِ این نبردها  از خاللحزب 

اعتقاد اعضای  بخاطر تنها  .قابل اتکا بودن رهبری انقالبی حزب متقاعد میشدند
ک حاصل تجر  - حزب  عادی دئولوژ که رهبران حزب میتوانستند  بود -به و مبارزۀ ا

حزب تنها زمانی . میدان نبرد رهبری کنندزب را در در مواقع مساعد تمام ح
 .که از درستی سیاست خود کامال مطمئن باشدها اعتماد بخشد  میتواند به توده

تشکیل  فلج میکنند عبارتند از حزب کمونیست اسپانیا را اما موانعی که امروز 
ا به خاطر تامین الزامات بیرونی، ناممکن بودن بحث های مصنوعی صرف گروهبندی

دئو  ک آزاد و صادقانه، ا و پرداختن  ساختنو دشمنسازی از دوستان، لوژ
این . ها را تسهیل میکندصرفا جدایی در میان صفوف کمونیستهایی که  افسانه

د خود را از تلۀ بوروکراتیکی که ناتوانش میسازد بیرون بکشد صفوف  .حزب با
د حول مباحثه د برای . منسجم شوندای آزاد و صادقانه  کمونیست با  تدارکبا

  . کنفرانس وحدت حزب کمونیست اسپانیا تالش کرد

گری که اوضاع را دشوارتر میسازد این است که نه فقط بوروکراسی  واقعیت د
های متشکل  گروه بلکه ، که کم تعداد است و ضعیف،رسمی استالینی در اسپانیا

سیونی هم لونیا و گروه ن کاتافدراسیو -که خارج از کمینترن قرار دارند اپوز



  د در  ١٢٨

kandokav.com  و  ٧و 

د ها تا حد  این گروه ،ندارند، و بدتر این کهبرنامۀ عمل روشنی  - ١٢مستقل مادر
ادی  م در هشت سال گذشته به اند که مقلدان بلشویز آلودۀ نظرات غطی شدهز

سیون کاتالونیا  گروه. اند ای پراکنده طور گسترده موضوعاتی مثل  بههای اپوز
کتاتوری دموکراتیک"، "انقالب کارگری و دهقانی" حزب کارگری و "و حتی  "د

اسخ نمیدهند "دهقانی خطر را دوچندان  ،و همین .با شفافیتی که انتظار میرود 
د با مبارزه علیه فساد مبارزه برای وحدت صفوف کمونیست . میسازد با

ک و  دئولوژ فات استالینی همراه شودا   . تحر

سیون چپ است د حقیقت را کتمان کرد. این وظیفۀ اپوز میتوان گفت که . اما نبا
سیون هنوز  این واقعیت که رفقای . استحل این تکالیف نرفته  به دنبالاپوز
سیون چپاسپانیایی عضو  خطای  اند هنوز ارگان مستقل خود را نساخته اپوز

 .١٣مجازات نخواهد گذاشتبیزمان میگذرد و انقالب آن را . غیرقابل بخششی است
ط دشواری قرار دارندمیدانیم که رفقای هم تعقیب پلیسی : فکر ما در چه شرا

مودریورا، سپس در دوران برنگر و در دوران  به عنوان . سامورامداوم در دوران پر
گر بازداشت شده  مثال رفیق الکروا که تازه از زندان آزاد شده بود بار د

ت ناتوان است دستگاه کمینترن که در کار رهبری انقالب .١٤است در کار آزار و اذ
عه نها. پراکنی دارد خوب عمل میکند و شا به . کار را به شدت دشوار میگرداند ا

د انجام داد د تمامی نیروهای . هر حال این کاری است که با سیون چپبا  اپوز
ک بولتن ساخت، جوانان طبقۀ کارگر را  ه و  ک نشر در سراسر کشور را جمع کرد، 

ها بر مبنای سیاستی اتحاد کمونیستهایی ساخت و برای  متحد کرد، حلقه
  .مارکسیستی مبارزه کرد

کوی،   ۱۹۳۱مه  ۲کاد

 

  .ک.ترجمه از ی

  

                                                   
عنی به سیاست حزب کمونیست ردجنبش انقالبی میپ» خطرات داخلی«این جزوه به  ١ ازد؛ 

نامۀ "کمینترن  –هنوز از آن خبر نداشت تروتسکی  –ک هفته پیش از آن . اسپانیا
خطاب به کمونیستهای اسپانیا منتشر میکند و در آن تکالیف آنها را در دورٔه جاری "ای سرگشاده
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- خصلت بورژوا"ای اسپانیا ایراد میگیرد که چرا این نامه خاصه از کمونیسته. توضیح میدهد
این . اند کنندۀ حزب کمونیست اسپانیا در این انقالب را نفهمیده انقالب و نقش رهبری "راتیکدموک

ت ها تالش کنند و از مقاومت  نامه از  کمونیستهای اسپانیا میخواست که برای تشکیل سوو
کالیست کالیزم ابطه بهره برده ها در این ر سوسیالیستها و آنارکوسند تا خصلت ضدانقالبی آنارکوسند

تحت "شده بود که حزب کمونیست اسپانیا در این نامه تاکید . و رفرمیزم را در اسپانیا افشا کنند
طی د با "هیچ شرا گری ائتالفی  نبا حات توضی.[برقرار کند "هر چند موقتی"هیچ نیروی سیاسی د

س   ]است مگر در مواردی که نام تروتسکی ذکر شده باشد آمده از ویراستار فرانسوی انو
کایی در این زمینه از بقیه پیش افتاده ٢ آسای  واقعا نمیتوان ابعاد غول. اند استالینیستهای آمر

شان باشد برای گفتن چنین مزخرفاتی مزد  گستاخی و حماقت مزدبگیرانی را که بی آنکه کنترلی رو
  تروتسکی.ل. میگیرند تصور کرد

، فرستادۀ ویژۀ کمینترن به اسپانیا،در طی چند هفته گابریل پریلحن و محتوای گزارشهایی که  ٣
در . مخابره میکرد در نوع خودش ویژه بود پراوداو  اومانیتهای که آنجا بود به عنوان گزارشگر 

نطور نوشته بود ۱گزارش  د در بارسلون سوو«: آوریل ا های  تبر اساس اطالعاتی که از لندن می آ
  ».اند انقالبی ساخته شده و سازمانهای انقالبی اعالم اعتصاب سراسری کرده

د بازداشت شدند ۳۰مه ۱۵در تاریخ  ٤ سیون در مادر   .نفر از اعضای اپوز
خواهان در انتخابات شوراهای شهر، علیرغم تدارک دقیق  مدافعان  ٥ پیروزی نسبی جمهور

  .سلطنت، رفتن شاه را جلو انداخت
سیون چپ ٦ ۀ روزانه اپوز د در محتوای مقاله ما نوشته. ای ندارد نشر های روزانه  هایی را که با

در ضمیمۀ این نوشته به ترتیب زمانی . استفاده شود ناگزیر در نامه های خصوصی بیان میکنیم
  ت .ل.مقاالت را منتشر میکنیم-ای از نامه خالصه

  
تالیایی  ٧ گیست(پرومتهگروه ا طور کلی شعارهای دموکراتیک انقالبی را برای همۀ به ) بورد

ای که در عمل با مواضع استالینیستها همخوان  این تعصب فرقه. کشورها و همل خلقها رد میکند
ک سیون چپ. لنینیستها ندارد- است هیچ وجه تشابهی با مواضع بلشو د  المللی بین اپوز با

تجربیات . ماوراء چپگرایی کودکانه مبرا کند خودش را از تمامی مسئولیتهای ممکن در قبال این
کتاتوری  تازۀ اسپانیا نشان داده د در نابودی د اند که شعارهای دموکراسی سیاسی بدون ترد

وارد انقالب  پرومتهبا شعارهای . العاده کلیدی خواهد داشت فاشیستی در اسپانیا نقشی فوق
تالیا شدن به آن میماند که با دستان ا ا م اسپانیا  شت خود را در آب بیانداز : بسته شده در 

اد است   تروتسکی.ل. احتمال غرق شدن شناگر ز
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س از  ٨ سینچیان کای چک "شکنی پیمان"در چین،  د  "رهبری"های کمینترن بالفاصله ، تئور جد

عنی "های چپکومینتانگ"شخص رقیب او، رئیس خط انقالب چین را در   وانگ جینگ وی، 
  . را رفت چیان کای چکی که با چند ماه فاصله راه کس. تشخیص دادند

س از چند سال همکاری با جنبش بورژوا ناسیونالیست  ۱۹۲۷قیام کانتون در دسامبر  ٩ که کمینترن 
ت کرد منبعی برای انتشار گزارشهایی قهرمانانه بود اما در  و در رکود جنبش انقالبی از راه دور هدا

  .عمل منجر به شکستی خونین شد
  .کی از رهبران جنبش خودمختاری کاتالونیا و رئیس حکومت کاتالونیا بود کلونل ماسیا ١٠
عاتی دربارۀ توطئۀ سلطنت ۱۹۳۱مه  ۱۱در  ١١ د و  به دنبال شا طلبان، تظاهراتی خیابانی ابتدا در مادر

گر به آتش زدن کلیساها و صومعه ها انجامید   .سپس در شهرهای د

  
ک –فدراسیون کاتالونیا  ١٢ و رهبران سابق حزبی همچون  در بارسلون گروه مهمی بود متمرکز  بالر

سو  مورین با این که این گروه به طور کلی با تئوریها و اقدامات . آن را رهبری میکردند آرالند
. رهبری وقت کمینترن موافق بود به خصوص بر سر مسائل تشکیالتی و تاکتیکی با آن فاصله داشت

ه از آن دفاع میکرد آشفته و نادرست بودند اما در آن وقت نیرومندترین گروه خیلی از مفاهیمی ک
د گروه نسبتا قدرتمندی . کمونیست در کاتالونیا و احتماال در سراسر اسپانیا بود گروه مستقل مادر

حزب  "کمیتۀ اجرایی"ای که  بود که به خاطر مخالفت با روشهای بروکراتیِک هستۀ توخالی
جاد انشعاب در کمونیست اسپانی ا نامیده میشد و به ویزه به خاطر تن ندادن به دستورالعمل ا

التفورم . از این حزب اخراج شد کنفدارسیون ملی کار د با این که از  سیون چپگروه مادر  اپوز
سیون را میداد ت نمیکرد ولی به اعضای محلی خود  اجازۀ  بحث و مشارکت در اپوز   .حما

ک س از نوشته شدن ا ١٣ سیون چپ ین خطوط اولین شمارۀ ارگان تئور بخش اسپانیای اپوز
ِدودر  کمونیسموبه نام  المللی بین التفورم سیاسی این گروه، تزهای  او منتشر شده و حاوی 

کایی و غیره است   .سند
سیون چپ، دبیر سراسری الکروا ١٤ س از  اپوز . ماه حبس در ماه آوریل آزاد شده بود ۱۰در اسپانیا 

کی از کسانی بود که در    .مه بازداشت شدند ۱۵با وجود این 
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  ١بلشویزم و منشویزم در اسپانیا

تمــام فرمانــدهان جنــگ بــا دقــت بــه بررســی عملیــات نظــامی در اتیــوپی و اســپانیا و 
ــای اســپانیا، ایــن بارقــه. انــد خــاور دور نشســته های بشــارتدهندۀ  مبــارزات پرولتار

د با همان دقت توسط فرماندهان انقالبـی بررسـی شـودانقالب  نده نیز با . جهانی آ
دادهای پیش رو ما را غافلگیر نخواهند کرد   ١.فقط به این شرط است که رو

گر مواجـه شـدند کـد دئولوژی با نیـروی نـابرابر بـا  خواهان سه ا : در اردوگاه جمهور
خـواهِ در مورد احزاب جمهو . منشویزم، بلشویزم، آنارشیزم ـد گفـت کـه  ر بـورژوا با

شهآنها  هـای  دارند و تنها با چنگ انـداختن بـر شـانهناهمیت سیاسی مستقلی  و  اند
عالوه بـر ایـن بـه هـیچ عنـوان . رفرمیستها و آنارشیستها توانستند خود را حفظ کنند

کالیزم اسپانیا برای انکار دکترین خـود هـر  اگر  نیستغلو  بگوییم رهبران آنارکوسند
در واقـع . ٢از دستشان برمیامد کردند و عمـال اهمیـت خـود را بـه صـفر رسـاندندچه 

خ گر جنگیدندو در اردوگاه جمهور کد   .منشویزم و بلشویزم:اهان دو دکترین با 

ــک و دو،  کهای درجــه  بــر اســاس درک سوسیالیســتها و استالینیســتها، همــان منشــو
ــد تکــالیف دموکراتیــک را ــه همــین خــاطر . حــل میکــرد انقــالب در اســپانیا تنهــا با ب

از این منظـر هرگونـه . ضرورت داشت "دموکرات" ای واحد با بورژوازیِ  تشکیل جبهه
ختــه بلکــه  ــا بــرای خــروج از چــارچوب دموکراســی بــورژوایی نــه تنهــا نا تــالش پرولتار

و آنچـه در دسـتور روز اسـت نـه انقـالب کـه مبـارزه بـا فرانکـوی  مهلک تلقـی میشـود
ایـن . ارتجاع فئودالی نیست بلکـه ارتجـاع بـورژوایی اسـت ،فاشیزماما . ٣اغی است

که نبرد پیروزمند علیه ارتجاع بـورژوائی فقـط بـا نیروهـا و روشـهای انقـالب پرولتـری 

                                                           
  :ای از ترجمه ١

Trotsky, Leon(December 1937), The Lessons of Spain: the Last Warning, in 
Socialist Appeal, New York, Vol. II No. 2, 8 January 1938, pp. 4–5 & Vol.Vol. II 
No. 3, 15 January 1938, pp. 4–5 & 8 

ان رسانده و آن را در تاریخ  ۱۹۳۷دسامبر  ۱۷تروتسکی نگارش این مقاله را در تاریخ  ا دسامبر  ۲۴به 
کایی ه . اش ارسال میکند برای رفقای آمر ات تروت ۱۹۳۸این اثر در ژانو المللی  سکیستی بیندر نشر

  . منتشر میشود
  .ترجمه فارسی این اثر با نسخه فرانسوی آن نیز مقابله شده است
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ای از طـرز فکـر بـورژوایی  ممکن است واقعیتـی اسـت کـه منشـویزم، کـه خـود شـاخه
  . است، نه میخواهد و نه میتواند درکی از آن داشته باشد

کی، که امروز تنها توسط بخش بین دگاه بلشو الملل چهارم جوان بیـان میشـود، از  د
ـــد حتـــی تکـــالیف کـــامال دمـــوکراتیکی  تئـــوری انقـــالب مـــداوم آغـــاز میکنـــد و میگو

فئــودالی بــر اراضــی نیــز بــدون تصــاحب  همچــون از میــان بــردن مالکیــت ارضــِی شــبه
ــــا قابــــل تحقــــق نیســــت؛ و همــــین بــــه  نوبــــۀ خــــود انقــــالب قــــدرت توســــط پرولتار

عـالوه بـر ایـن، خـود کـارگران اسـپانیا از . سوسیالیستی را در دستور روز قرار میدهـد
همان مراحل آغـاز انقـالب، در عمـل نـه تنهـا تکـالیف دموکراتیـک کـه تکـالیف کـامال 

ـا را از محـدوده. ٤سوسیالیستی را به میان گذاشـتند هـای  ایـن کـه از آنهـا بخـواهیم 
فراتر نگذارند در عمل نه به معنی دفـاع از انقـالب دموکراتیـک  دموکراسی بورژوایی

ــا دگرگــون کــردن روابــط اجتمــاعی در منــاطق  .٥بلکــه کنــار گذاشــتن آن اســت تنهــا ب
از دهقانــان، کــه بخــش اعظــم جامعــه را تشــکیل میدهنــد، ســنگر  میشــدروســتایی 

عتی و اما مالکان اراضی با بـورژوازی تجـاری و صـن.مستحکمی علیه فاشیزم ساخت
بـه ایـن ترتیـب . بانکی و تحصیلکردگان وابسته به آنهـا پیونـدهایی ناگسسـتنی دارنـد

د انتخاب میکـرد ا با ـا همـراه شـدن بـا  ـا همـراه شـدن بـا تـوده: پرولتار هـای دهقـان 
ـک ائـتالف تنهـا . بورژوازی لیبرال قرار دادن توامان دهقانـان و بـورژوازی لیبـرال در 

ــک هــدف داشــته ــان و  فتنکمــک بــه بــورژوازی بــرای فــر: باشــد میتوانســت  دهقان
انقــالب ارضــی تنهــا علیــه بــورژوازی و از ایــن رو بــا توســل بــه . منــزوی کــردن کــارگران

ــا میتوانســت قابــل تحقــق باشــد کتــاتوری پرولتار ــم حــد وســطی . د ــا رژ ــم ســوم  رژ
  . وجود ندارد

بــه  اسـتالین در اســپانیادر مــورد سیاســتهای  از منظـر تئــوری، آنچـه پــیش از هــر چیـز
د انکار کامل الفبای لنینیزم اسـت چشم می ـس از ده. آ و چـه  –هـا سـال  کمینتـرن 
گر دکترین منشویزم را به طور تمام و کمال احیاء کرده اسـت -!سالهایی و از . بار د

نکــه بــا مســائل روز آن را  ایــن دکتــرین "تطبیــق"کمینتــرن بــا تــالش بــرای  ایــن بــدتر ا
ـس فرمـول  ۱۹۰۵در ابتدای سـال . پیش ساخته استتر از  تهی در روسـیۀ تـزاری در 

بــه هــر حــال دالئــل بیشــمار بیشــتری وجــود داشــت تــا در  "انقــالب دموکراتیــک نــاب"
شویزم م "ِسیاست کارگری لیبرال"س اصال جای تعجب نیست که .۱۹۳۷ اسپانیای

 ،و همزمان ،شده در اسپانیای امروز بدل به سیاست ضدکارگری و ارتجاعی استالین
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کتــاتوری از  کــاتوری از مارکســیزم اســت، تبــدیل بــه کار دکتــرین منشــویزم، کــه کار
  .خودش شده است

  جبهۀ خلق» تئوری«

در اسـپانیا ناشـی  دالنه است اگر فکر کنیم که سیاستهای کمینترن با این همه ساده
ــک اســت "خطــای"از تعــدادی ــا هــر تئــوری . تئور راهنمــای اســتالینیزم، مارکســیزم 

گری نیست، بلکه منافع عینی بوروکراسی شوروی است فل ندان مسکو، در محاِر . د
میتــروف جبهــۀ خلــق "فلســفۀ"دوســتانۀ خــود  شــخند میگیرنــد امــا بــرای  د را بــه ر

فتن توده افـراد صـادق و غ پرشـماری از کادرهـای مبّلـ ،سها بـا همـین فرمـول مقـدّ  فر
بکار و ساده نـادان و متکبـر بـا طـرز  ٦لـوئی فیشـرِ . دل و شارالتان در اختیار دارنـد فر

تــرین نمونــۀ ایــن  اش در درک انقــالب، مشــمئزکننده و نــاتوانی فطــری عقبمانــدهفکــر 
شـۀ جبهـۀ خلقـی«، »!اتحاد نیروهای مترقی«. انجمن ناجذاب است ، »!چیرگی اند

چه کسی باور میکند ... »!وحدت صفوف ضدفاشیست آسیبهای تروتسکیستها به«
  ٧نود سال پیش نوشته شده باشد؟ مانیفست کمونیستکه 

سینهای جبهۀ خلـق، عنـی جمـع، فرا ،در اصـل تئور تـر از اولـین قـانون علـم حسـاب، 
بعالوۀ سوسیالیسـتها بعـالوۀ آنارشیسـتها بعـالوۀ  "کمونیستها"حاصل جمع : نمیروند

نها بزرگتر است ـاد گرفتـه. لیبرالها از مقدار منفرد هر کدام از ا انـد  تمام چیزی که 
ت نمیکند و حداقل بـه علـم مکانیـک هـم . همین است نجا کفا اما علم حساب در ا
در  .کــه حتــی در سیاســت هــم صــادق اســت  ،االضــالع قــانون متــوازی: نیــاز اســت

نـد کـوچکتر  متوازی گر بیشـتر باشـد برآ کـد ـۀ نیروهـا از  االضالع مـذکور هـر چـه زاو
نـد . خواهد شد گر حرکـت کننـد برا کـد وقتی متحدان سیاسی در جهـاتی مخـالف 

  .میشودبرابر با صفر 

هــای سیاســی  تشــکیل بلــوکی از گــروه وقتهــا بــرای حــل مســائل عملــی مشــترک بعضــی
خی چنان بلوکی قادر . مختلف طبقۀ کارگر کامال ضروری است در برخی مقاطع تار

ـک اسـت بـه  فعشرا کـه منـا سـتم بـورژوازی تحت خردهاست  ـا نزد بـه منـافع پرولتار
نیـروی مشـترِک چنـان بلـوکی میتوانـد از مجمـوع نیروهـای اجـزای . خود جـذب کنـد

ـا بـا بـورژوازی، بر عک. شودخیلی بیشتر  آنتشکیل دهنده  س، اتحاد سیاسی پرولتار
ـــی اختالفـــی  ـــر ســـر مســـائل اساســـی در دوران فعل ـــی کـــه منافعشـــان ب  ۱۸۰دو نیروی

ا را فلج سازد درجه   .ای دارد، قاعدتا فقط قادر است نیروی انقالبی پرولتار
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ـــی کـــه خشـــونت محـــض در آن چنـــدان مـــوثر نیســـت ن یازمنـــد از خـــود جنـــگ داخل
کارگران و دهقانان تنها وقتی میتوانند بـه . دگان آن استکنن گذشتگی باالی شرکت

ــارزه کننــد ــرای رهــایی خــود مب ابنــد کــه ب طی . پیــروزی دســت  اگــر در چنــین شــرا
عنی پیشـاپیش م  ا را تحت انقیاد رهبری بورژوازی درآور ـا  پرولتار شکسـت پرولتار

م را در جنگ داخلی مسلم کرده   . ا

ـک محـض نیسـتنداین حقـایق بـه هـیچ وجـه محصـول تح بـر عکـس، نتـایج . لیـل تئور
ذیر تمـام تـاریخ، دسـتکم از  تـاریخ مـدرن جوامـع بـورژوا . تـا بـه امروزنـد ۱۸۴۸انکارنا

فتن  ؛اســت های خلــق مملــو از انــواع جبهــه عنــی انــواع ترکیبهــای سیاســی بــرای فــر
ـک ج. کارگران تها و خیانتها تجربۀ اسپانیا فقط حلقۀ تراژ ـدی در این زنجیرۀ جنا د

  .است

ۀ بورژوازی   ائتالف با سا

ــاره شــگفت ــن ب ــرین و  در ای ــقت ــۀ خل ــن اســت کــه جبه اســپانیا در  اقعیــت سیاســی ای
ه. االضــالع نیروهـا بــود اقــد متــوازیواقعیـت حتــی ف اش گرفتــه  جــای بــورژوازی را ســا

بـــورژوازی اســـپانیا بـــا میـــانجی استالینیســـتها و سوسیالیســـتها و آنارشیســـتها، . بـــود
ـا را تحـت انقیـاد  تـی بـه خـود زحمـت ورود بـه جبهـۀ خلـقآنکـه ح بی را دهـد پرولتار

ت عظیم استثمارگران از همۀ درجات سیاسـی در اردوگـاه فرانکـو . خود درآورد اکثر
 ای دربارۀ انقالب مداوم داشـته باشـد آنکه تئوری بورژوازی اسپانیا بی.٨قرار گرفتند

کـه سـرآغاز ایـن جنـبش هرچـه بـوده  ها متوجه شـد از همان آغاز جنبش انقالبی توده
حـاال مالکیـت خصوصـی بـر زمـین و وسـائل تولیـد را نشـانه گرفتـه و اصـال غیـر ممکــن 

  .است که با ابزارهای دموکراتیک بتوان با آن مواجه شد

امتیـاز در اردوگــاه  بـه همـین خـاطر اسـت کـه فقــط بخـش نـاچیزی از طبقـات صـاحب
خواهی ماندند انی همچون : جمهور عنـی وکـالی  کومپـانیس، آزانیاآقا و امثـالهم، 

همـۀ منـابع  امتیـاز بـا صـرف طبقـات صـاحب. سیاسی بورژوازی، و نه خود بـورژوازی
کتاتوری نظامی همزمان ندگان سیاسی دیروز برای فلج  خود برای د توانستند از نما

جاد کردن و خفه کردن جنـبش سوسیالیسـت تـوده هـا در قلمـرو  کردن، هرج و مرج ا
خواهانج"   . استفاده کنند "مهور

نـدگی نمیکردنـد از  خواهان چپ که به هـیچ عنـوان بـورژوازی اسـپانیا را نما جمهور
ندۀ کارگران و دهقانان بودند ندۀ هـیچ . آن نیز کمتر نما آنان جدای از خودشان نما
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گری نبودند با این همه، این اشباح سیاسی به کمـک متحـدان استالینیسـت . چیز د
فــاء کردنــد کننــده لیســت و آنارشیســت خــود نقــش تعیــینیاو سوس . ای در انقــالب ا

گــر  ــا بعبــارت د چطــور؟ خیلــی ســاده همچــون مجــری اصــول انقــالب دموکراتیــک، 
ذیری مالکیت خصوصی تعدی   . نا

  استالینیستها در جبهۀ خلق

ــل ظهــور جبهــۀ خلــق وظیفــۀ . اش کــامال روشــن اســت اســپانیا و مکــانیزم درونــی عل
هـا را بگیرنـد و  ازی این بود که جلوی انقالب تودهو بازنشستۀ جناح چپ بورژ رهبران 

مـا بـه فرانکـو چـه «. مارگران را به آنان بازگرداننـداعتماد به نفس از دست رفتۀ استث
م وقتی خ م همان کار را بکنیم؟نیازی دار منـافع آزانیـا و کومپـانیس . »ودمان قادر

اسـتالین کـه میخواسـت بـه بـورژوازی فرانسـه و در این نقطـۀ مرکـزی کـامال بـا منـافع 
اسـت و بـه ایـن  "نظمـی بـی"علیـه  "نظـم"دهـد قـادر بـه حفـظ  انگلیس در عمل نشـان

استالین آزانیا و کومپانیس را همچون .ترتیب اعتماد آنان را جلب کند، همخوان بود
د خود استالین هوادار . پوششی در برابر چشمان کارگران میخواست البته بدون ترد

خــواه را از صــحنه کنــار  ــد مراقــب باشــد بــورژوازی جمهور سوســیالیزم اســت امــا با
ای که از اقتدار دورانـی  نیس استالین را همچون جالد باتجربهآزانیا و کومپا! نگذارد

نهـا نیـز جماعـتا . ٩میخواستند مند است انقالبی بهره ارزش  بـی گـر اسـتالین نبـود ا
  .بودند که نه میتوانستند و نه جرات حمله به کارگران را داشتند

ـان مبـارزۀ طبقـاتی از خیلـی وقـت  رفرمیستهای سنتی بـین پـیش الملـل دوم کـه جر
گـر اعتمـاد بـه نفـس  تهـای مسـکو  بـار د شت سر گذاشته بود، به خـاطر حما آنها را 

افتند هاشـان  جالب است که نـه از همـه رفرمیسـتها بلکـه از مرتجعتـرین. خود را باز
ت شد حزب سوسیالیست که رو به اشرافیت کارگری داشت  آن رویِ  ،کابایرو. حما

تـوو  نگرینرا بیان میکرد حال آنکه  نگـرین . بـه بـورژوازی داشـتند یهمچنـان رو  پر
ـــایرو چیـــره شـــود ـــر کاب ـــه کمـــک مســـکو توانســـت ب ـــن نیـــز درســـت اســـت کـــه . ١٠ب ای

، تالش خود را کردنـد تـا ارشیستها، این زندانیان جبهۀ خلقسوسیالیستهای چپ و آن
ــد  هــر آنچــه میشــد از دموکراســی حفــظ شــود را حفــظ کننــد، امــا چــون جــرات نکردن

ت  لیه ژاندارمهای جبهۀ خلقها را ع توده بسیج کنند همه تالشهاشان به ناله و شکا
تـرین جنـاح، همـان جنـاح  ایـن گونـه بـود کـه استالینیسـتها بـا راسـت. ١١فروکاسته شـد

آشــکارا بــورژوای حــزب سوسیالیســت متحــد شــدند و حمــالت خــود را متوجــه چــپ 
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ـــه  ـــد؛ علی ـــومکردن ـــه ،پ ـــی  علی عن نیروهـــای آنارشیســـتها و سوسیالیســـتهای چـــپ، 
ــایین  رویــی کــه هرچنــد بــه طــور نــاقص امــا بیــانگر فشــار تــوده میانــه هــای انقالبــی از 
  . بودند

ابی انحطاط  این واقعیت سیاسی خیلی معنادار در عین حال معیاری است برای ارز
ـــه. ســـالهای اخیـــر کمینتـــرن ـــک بـــار اســـتالینیزم را همچـــون میان روِی  مـــن پیشـــتر 

ف کرده بودمب فـی را بـه صـور  .روکراتیک تعر دادهای بعـدی درسـتی چنـین تعر رو
گـر چیـزی مربـوط بـه گذشـته اسـت. مختلف نشان دادنـد ـف امـروز د . امـا ایـن تعر

ـد و تعلـل میانـه گـر بـا ترد ارتی د دار و دسـتۀ . روهـا نمیخوانـد منافع بوروکراسی بنا
ـــت بـــورژوازی تنهـــا قادرنـــد بـــا محافظـــه ر کـــارترین عناصـــ اســـتالین بـــرای جلـــب حما

همــــین نکتــــه خصــــلت ضــــدانقالبی  .اشــــرافیت کــــارگری دنیــــا وارد ائــــتالف شــــوند
  .نشان میدهدالمللی به وضوح  استالینیزم را در عرصۀ بین

  امتیازات ضدانقالبی استالینیزم

چطور حزب کمونیسـت اسـپانیا بـا : ما را مستقیما به راه حل معما میرساند این نکته
ناتوان، علیرغم وجود سازمانهای سوسیالیست  چنانای  تعداد و رهبریکادرهایی کم

و آنارشیستی که خیلی قدرتمنـدتر از آن بودنـد، توانسـت تمـامی ارکـان قـدرت را در 
د استالینیستها قدرت را صرفا بـا ارسـال  اسخ مرسومی که میگو دستان خود بگیرد؟

مسکو در ازای تجهیـزات . سالحهای شوروی معاوضه کردند توضیحی سطحی است
افــت کــردنظــام ه. ی از اســپانیا طــال در ــازار ســرما داری بــرای توضــیح ایــن  قــوانین ب

د پرسید استالین چطور توانست در ایـن معاملـه قـدرت را . معامله کافی است اما با
اسخ معمولی که میدهنـد ایـن اسـت کـه حکومـت شـوروی بـا تـامین  به دست گیرد؟

خـود " همکـاری"ش داد و شرط ها افزا تجهیزات نظامی اقتدار خود را در چشم توده
را اعمـــال اقـــداماتی ســـخت علیـــه انقالبیـــون تعیـــین کـــرد و بـــه ایـــن وســـیله رقبـــای 

ــک . خطرنـاکش را از سـر راه خـود بـه کنــاری رانـد ایـن غیرقابـل انکــار اسـت امـا فقـط 
که با فرستادن سالح " اقتداری"علیرغم . ترین جنبۀ مسئله است اهمیت جنبه، و کم

حـزب کمونیسـت اسـپانیا همچنـان اقلیتـی کوچـک بـاقی  ،ت آمـدبرای مسکو به دسـ
نــدۀ کــارگران قــرار داشــت گــر. ١٢مانــد و همچنــان مــورد بیــزاری فزا فقــط  ،از طــرف د

هــم ایــن شــروط را  والنســیاتعیــین شــرط از طــرف مســکو کــافی نبــود، بلکــه الزم بــود 
نـه تنهـا کومپـانیس و نگـرین کـه کابـایرو، در مـدتی . این است پرسش اصـلی. بپذیرد
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ـذیرفتن مطالبـات مسـکو  که در منصب نخست وزیـری بـود، همـه کـم و بـیش آمـادۀ 
ان میخواستند انقالب را در چارچوبهـای بـورژوایی . بودند چرا؟ چون خود همین آقا

ای بـا برنامـۀ  و نـه حتـی آنارشیسـتها مخالفـت جـدینه سوسیالیسـتها . محدود کنند
انقالبـــی  ز بـــورژوازی میترســـیدند و هـــر تهـــاجمآنهـــا از گسســـت ا. اســـتالین نکردنـــد

الحها و با اولتیمـاتوم استالین با س.انداختشان کارگران تا سر حد مرگ به وحشت می
یـروزی بـر اسـتالین بـه آنهـا وعـدۀ پ. هـا بـود دهندۀ همۀ این گروهاش نجات ضدانقالبی

ــد -فرانکــو را داد ــش بودن ــه  -همــان چیــزی کــه در آرزو ــان را از هــر گون و همزمــان آن
نگونه بود که شتابان صورتکهای سوسیالیستی . مسئولیتی در طول انقالب رهانید ا

و آنارشیستی خود را بـه کنـاری انداختنـد بـه ایـن امیـد کـه وقتـی مسـکو دموکراسـی 
شـان برقــرار کـرد ــان حـاال بــرای . را بــه چهـره زننــد هـادوبــاره آن بـورژوایی را برا ایـن آقا

راحتی بیشتر خود میتوانستند خیانتی که بـه کـارگران کردنـد را بـا ضـرورت تـوافقی 
گر سیاستهای ضدانقالبی  شنظامی با استالین توجیه کنند و استالین نیز در طرف د

خـواه توجیـه کنـد نهـا از ایـن منظـر ت. را با ضرورت حفظ ائتالف با بـورژوازی جمهور
ــان عــدالت و آزادی، کســانی چــون  گســترده ــر اســت کــه شــکیبایی ملکــوتی قهرمان ت

ـات بـه روشـنی ) GPU( او .پ .گ آزانیـا،نگرین، کومپـانیس، کابـایرو  را در برابـر جنا
نداین که .درک خواهیم کرد گری نداشتند اصال به ایـن  خودشان میگو معنـی راه د

گـری بـرای  نیست مـال کـردن حقـوق کـارگران وسـیلۀ د ا که جز سرهای انقالبیون و 
کهـــا و هواپیماهـــا نداشـــتند، بلکـــه علـــت ایـــن اســـت کـــه برنامـــۀ نپـــرداختن بهـــای تا

عنی برنامۀ ضدسوسیالیستی" دموکراتیک ناب" گری به جز  خودشان،  شان، از راه د
ــا در مســیر انقــالب آنهــا وقتــی دهقانــان و کــارگران . تــرور نمیتوانســت محقــق شــود

ــه – گذاشــتند ــی را  وقتــی کارخان ــد، مالکــان قبل هــا و اراضــی وســیع را مصــادره کردن
 –آنگـاه ضـدانقالب بـورژوایی  -بیرون کردند و قـدرتهای محلـی را بـه دسـت گرفتنـد
ا فاشیست فرقی نمیکند برای جلوگیری از رشـد جنـبش  -دموکراتیک، استالینیست 

گری  بکـاری بـه جـز  نداشتراه د امتیـاز . سـرکوب خـونین همـراه بـا دروغگـویی و فر
دار و دستۀ استالین در این مسیر این بود که بالفاصـله روشـهایی را اجـرا کـرد کـه از 

گر متحدان    .خارج بود آنها "چپ"توان آزانیا و کومپانیس و نگرین و د

  استالین به شیوۀ خودش درستی تئوری انقالب مداوم را تایید میکند

خواه دو برنامه در برابر هـم قـرار گرفتنـدبه  در .این ترتیب بر خاک اسپانیای جمهور
ا به هر قیمتـی کـه شـده  ،ک طرف برنامۀ نجات مالکیت خصوصی از دست پرولتار
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گـر. و تا جایی که ممکن است نجات دموکراسی از دست فرانکو الغـای  ،در طـرف د
ـامالکیت خصوصی بوسیلۀ تسخیر قدرت بـه دسـت پرولت برنامـۀ اول بـا میـانجی . ار

بـــورژوازی و بــه خصــوص بوروکراســـی  خــرده رتبــۀاشــرافیت کــارگری، محفلهـــای عالی
ه شـهای نـه کـامال آگـاه ولـی . داری بـود شوروی، بیانگر منـافع سـرما برنامـۀ دوم گرا

از . ها را به زبـانی مارکسیسـتی بیـان میکـرد قدرتمند موجود در جنبش انقالبی توده
کها و تــوده میــان تعــداد انگشــت ،ببخــت بــِد انقــال هــای انقالبــی دیــوار  شــمار بلشــو

 .قرار داشت بی جبهۀ خلقضدانقال

کننده سـالح  به هیچ وجه با باجخواهی استالین به عنوان تامین سیاست جبهۀ خلق
د باجخواهی وجود داشت ولی علت موفقیت این باجخواهی . تعیین نشد بدون ترد

ط درونی خود انقالب در تمام شش سال گذشته بستر اجتمـاعی . نهفته بود در شرا
نـدۀ تـوده فئـودالی و  هـا علیـه مالکیـت شـبه انقالب عبارت بـوده اسـت از تهـاجم فزا

دقیقـا همـین ضـرورت دفـاع قـاطع و خشـونتبار از همـین مالکیـت بـود کـه . بورژوایی
خــواه بــه بــورژوازی وعــ. بــورژوازی را بــه دامــان فرانکــو انــداخت ده حکومــت جمهور

از مالکیـت دفـاع خواهـد کـرد ولـی در ژوئـن " دموکراتیـک"داده بـود کـه بـا اقـدامات 
وقتی اوضاع در جبهۀ مالکیت وخیمتـر . ورشکستگی تمام و کمالش عیان شد ۱۹۳۶

از جبهۀ نظامی شد دموکراتها از همـه رنـگ و از جملـه آنارشیسـتها در برابـر اسـتالین 
ــد ــ. کــرنش کردن ــدا  هو اســتالین نیــز در زرادخان گــری جــز روش فرانکــو پی اش روش د

 .نکرد

، پومیستها، آنارشیستهای انقالبـی و سوسیالیسـتهای چـپ "تروتسکیستها"اگر شکار 
ســـــازیها و شـــــکنجه در زنـــــدانهای  نبـــــود، اگـــــر افتراهـــــای مشـــــمئزکننده و پرونـــــده

ـــورژوایِی در پوشـــِش  ـــم ب ـــود، رژ ـــا نب ـــه نیســـت کردنه ـــرچم  استالینیســـتها و ســـر ب پ
خواهْ  بر اوضاع مسلط  او .پ .گاگر . حتی دو ماه نیز نمیتوانست دوام آورد جمهور

گـر از منـافع بـورژوازی در مقابـل  شد فقط به این خاطر بود که پیگیرتر از نیروهای د
ا دفاع میکرد بکاری و خشونت؛ پرولتار   .عنی با بیشترین فر

ــارز  کرنســکیِ  ــدا  هدمــوکرات در مب کتــاتو اش بــا انقــالب سوسیالیســتی، ابت ری در د
گـاهی گشـت و کمـی بعـدتر خواسـت در واگنهـای  به دنبـال تکیـه کورنیلوفنظامی 

تروگراد برساند کراسنوف ژنرالقطار  کها بـرای بـه . خود را به  گر، بلشـو در طرف د
شـارالتانها و " دموکراتیـک"انجام رساندن انقـالب دموکراتیـک ناچـار شـدند حکومـت 
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بـا ایـن کـار در عـین حـال راه را بـر هرگونـه تـالش بـرای  آنهـا. اجها را سـرنگون کننـدورّ 
ا فاشیستی بستند کتاتوری نظامی    .برقراری د

گــر ثابــت کــرد کــه تنهــا بــا روشــهای ارتجــاع فاشیســت میتــوان  انقــالب اســپانیا بــار د
ــوده ــی حفــظ کــر  دموکراســی را از خطــر ت ــا . دهــای انقالب ــرد حقیقــی ب ــر عکــس، نب و ب

اســتالین بــا اســتفاده از . پــذیر اســتبــا روشــهای انقــالب پرولتــری امکان م فقــطفاشــیز
ارتیســـتی و بـــا اســـتفاده از  انقـــالب (در نبـــرد بـــا تروتســـکیزم او .پ. گاقـــدامات بنا

گـر، و ایـن بـار بـرای همیشـه تئـوری . دموکراسی را نابود کرد ،)پرولتری ک بار د این 
کی را که کمینترن اختیار کرده است  و بر اساس آن انقالب دموکراتیک کهنۀ منشو

خی مستقل از هم تقسیم  ، منسـوخ میکندو انقالب سوسیالیستی را به دو فصل تار
دان مسکو به شیوۀ خودشان صحت تئوری انقـالب مـداوم را حاصل کار جّال. میکند

 .ثابت میکند

  نقش آنارشیستها

گــاه مســتقلی  بودنــد و صــرفا میــان آنارشیســتها در انقــالب اســپانیا فاقــد هــر نــوع جا
بــه طــور دقیقتــر، کــارگران آنارشیســت بطــور . منشـویزم و بلشــویزم در نوســان بودنــد

کی بودنـد افتن مسیر بلشـو حـال ) ۱۹۳۷، روزهـای مـه ۱۹۳۶ژوئیـۀ  ۱۹(غریزی در پی 
، هـا را بـه اردوگـاه جبهـۀ خلـق آنکه رهبرانشان بر عکس بـا تمـام قـوا میکوشـیدند توده

م بورژوایی    .١٣بکشانندعنی رژ

عنی به سازمانهاییکه به  کاهای خودشان،  آنارشیستها با محدود کردن خود به سند
ه ده گرفتن آنچه در بیرون از چارچوب  ،اند های روزمرۀ زمان صلح آغشته رو و با ناد

ــان تــوده ــی در می عن کاها،  ــن ســند ــا، در احــزاب سیاســی و در دســتگاه دولتــی  ای ه
. قوانین انقالب و تکالیف آن به شکل مهلکی بیخبرندثابت کردند که از  ،میگذشت

تهـا را بـه سـاختن  اگر آنارشیستها انقالبی بودند پیش از هر اقـدامی تـوده  هـا سـوو
نـدگان همـۀ زحمتکشـان شـهر و روسـتا را،از  عنـی ارگانهـایی کـه نما فرا میخواندنـد؛ 

ده ــه جملــه ســتمد پــیش از آن وارد هــای زحمــتکش را کــه هرگــز تــا  هــای تــوده تــرین ال
کاها نشده تها طبیعتـا کـارگران انقالبـی در . وردآ مـی اند، گـرد هـم سند در ایـن سـوو

ـا بـه  موقعیت غالبی قرار میگرفتند، استالینیستها اقلیتی ناچیز میماندنـد و پرولتار
ش واقــف میشــد، و دســتگاه دولــت بــورژوا در هــوا معلــق  نیــروی شکســت ــذیر خــو نا

ـک ضـ .میماند ربۀ قدرتمنـد کـافی بـود تـا ایـن دسـتگاه را بـه خاکسـتر بـدل و آنوقت 
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ـای فرانسـه  ؛م قدرتمندی برای انقـالب سوسیالیسـتی میبـوددَ  ،کند، و این و پرولتار
اجــازه نمیــداد بـــرای مــدتی طــوالنی جلـــوی انقــالب را در آن طـــرف  لئــون بلـــومبــه 
نمیکرد و دشوارترین روکراسی مسکو چنین آزادی عملی پیدا بگیرد، ب های پیرنه کوه

 .پرسشها به خودی خود حل میشدند

کالیستها که برای اهتـراز از  ناهگـاهی در " سیاسـت"بجای آن، آنارکوسند بـه دنبـال 
نجم درشکۀ  کاها بودند، در کمال تعجب همه و حتی خودشان تبدیل به چرخ  سند

نجم  ،اما برای مدتی کوتاه. ١٤دموکراسی بورژوایی شدند به کار کسـی چرا که چرخ 
ــد نمــی ــهــس از آنکــه  .آ ــه اســتالین و شــرکا کمــک  گارســیا اولیو ش ب و همپالگیهــا

 نارشیستها نیز از حکومت جبهۀ خلـقخود آ ،کردند تا قدرت از کارگران ستانده شود
حتی همان وقـت نیـز بـرای آنکـه از قافلـه عقـب نماننـد هنـوز بـه . بیرون رانده شدند

ــه پیــروزِ  ــد دنبــال اثبــات سرســپردگی خــود ب ــورژوا از  آنهــا تــرس خــرده. میــدان بودن ب
ـــرس خـــرده ـــزرگ، ت ـــورژوای ب ـــس مـــداحیهای  ب ـــزرگ را در  ـــوروکرات ب ـــوروکرات از ب ب

و غیرقابـل قبـول ) دان و قربانیانجبهۀ واحد جّال(اشکباری دربارۀ تقدس جبهۀ واحد
کتــاتوری، از جملـه  نهـان میکردنـدبـودن هـر گونـه د کتـاتوری خودشــان،  مــا در « :د

م ۱۹۳۶ژوئیـۀ  میتوانســتیم قــدرت را  ۱۹۳۷مـا در مــه ... میتوانســتیم قــدرت را بگیــر
م نگونـه بـود کـه آنارشیســتها ملتمسـانه از اسـتالین .»...بگیـر نگـرین میخواســتند -ا

اداش دهندخیانت   !ای شرم آور منظره. شان به انقالب را ببینند و بابتش به آنها 

م بـه ایـن علـت نبـود کـه «توجیهاتی از این دست که  ما اگر قدرت را تصاحب نکـرد
نمیتوانستیم بلکه به این علت بـود کـه نمیخواسـتیم چنـین کـاری کنـیم چـون بـا هـر 

کتاتوری نـی  »ای مخالفیم گونه د به خـودی خـود نشـان میدهـد کـه آنارشـیزم دکتر
عنی داوطلبانـه آن را بـه صـاحبان . تماما ضدانقالبی است امتناع از تصاحب قدرت 

عنــی اســتثمارگران، بخشــیدن جــوهر هــر انقالبــی همیشــه عبــارت بــوده و هنــوز . آن، 
د و تمـامی امکانـات را بـرای تحقـق ک طبقۀ جد  عبارت است از به قدرت رساندن 

. جنـگ کـردن و خواهـان پیـروزی نبـودن نـاممکن اسـت .برنامۀ آن طبقه فراهم کـردن
ها را به سوی قیـام رهبـری کـرد امـا آنهـا را بـرای تصـاحب قـدرت آمـاده  نمیشود توده

ــوی . نکــرد ــد هــیچ کــس نمیتوانســت جل اگــر آنارشیســتها قــدرت را تصــاحب میکردن
می  -برنامۀ قابل تحققی میداشت با فرض آنکه –که مطلوب آنهاست را  برقراری رژ

مان خود را به برنامۀ خود از دست داده بودنـد اما رهبران آنارشیست. بگیرد آنهـا . ا
کتــاتوری"اگــر بــه دنبــال تصــاحب قــدرت نرفتنــد بــه خــاطر  " مخالفــت بــا هــر گونــه د
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کتـاتوری اسـتالین –نبود شـتیبانی -در واقعیت آنها با غرولند و چسناله از د نگـرین 
بلکـه بـه ایـن خـاطر بـود کـه اصـول و شـهامت خـود را، اگـر  -هنوز نیز میکننـد کرده و 

از : آنهـا از همـه چیـز میترسـیدند. انـد اند، کامال از دست داده اصال تا به حال داشته
از فرانسـه از : ترجمـه انگلیسـیدر [انزوا، از مداخله، از فاشیزم، از استالین، از نگرین

  .های انقالبی میترسیدند ز هر چیزی از تودهاما این واعظان بیش ا. ]انگلیس

امتناع از تصاحب قدرت به طور محتومی سازمانهای کارگری را در باتالق رفرمیـزم 
با توجـه بـه سـاخت طبقـاتی . فرو برده و آنان را به آلت دست بورژوازی مبدل میکند

گــری ممکــن نیســت آنارشیســتها بــا مخالفــت کــردن بــا هــدف، کــه . جامعــه حالــت د
عنـی تصا ت نمیتوانستند بـا وسـیلۀ رسـیدن بـه آن هـدف،  حب قدرت باشد، در نها

بـــه  ۱۹۳۶نـــه تنهـــا در ژوئیـــۀ ، فـــایو  ت.ان.ثرهبـــران . انقـــالب، مخالفـــت نکننـــد
ۀ قدرت حاکم بـاقی بمانـد بلکـه بـه آن کمـک  بورژوازی کمک کردند تا بتواند در سا

ـک ضـربه از دسـت داده  . بـود ذره ذره بازسـازی کنـدکردند تـا همـه آنچـه را کـه در 
ـب قیـام کـارگران زدنـد و بـه ایـن وسـیله  ۱۹۳۷آنارشیستها در ماه مـه  دسـت بـه تخر

کتــــاتوری بــــورژوازی را نجــــات دادنــــد بــــه ایــــن ترتیــــب آنارشیســــتها کــــه صــــرفا . د
میخواستند مخالف سیاست باشند در واقعیت مخالف انقالب و در مواقع حسـاس 

  .ضدانقالبی درآمدند

ـــه ـــس از آزمـــون بـــزرگ پـــ نظر نـــوز هـــم حرفهـــای ه ۱۹۳۱-۳۷ردازان آنارشیســـتی کـــه 
ه و اساس خود را دربارۀ کرونشتات تکرار میکنند و مدعی ارتجاعی کهنه و بی اند  ا

ـــذیر مارکســـیزم و بلشـــویزم اســـت اجتنـــاب محصـــولاســـتالینیزم « فقـــط ثابـــت  »نا
گر برای همیشه برای انقالب مرده   ! اند میکنند که د

میگوییـد مارکسـیزم از بـن چیـزی جـز خشـونت نیسـت و اسـتالینیزم نیـز فرزنـد شما 
س بـه چـه دلیـل مـا مارک یسـتهای انقالبـی در سرتاسـر دنیـا چنـین سخلف آن است؟ 

های استالینیسـتها دشـمن اصـلی  مهلک با استالینیزم نبرد میکنیم؟ چرا دار و دسته
نیزم بـه هـر یترهای اسـتالخود را تروتسـکیزم میداننـد؟ بـه چـه دلیـل واکـنش گانگسـ

ات و شیوۀ عمل ما  کی به نظر  النـدو، آندرس نین، دوروتیکسانی مثل (گونه نزد
گران گر چرا رهبران آنارشیزم اسپانیا به وقـت ) و د سرکوب خونین است؟ از طرف د
ات  د به عنوان وزرای کابینـۀ کابـایرو او .پ .گجنا  - ١٥نگـرین-در مسکو و در مادر

؟ چرا حتـی همـین شغول به کار بودندم -عنی همچون خادمان بورژوازی و استالین 
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نگــرین، ایــن جــالدان -امـروز بــه بهانــۀ نبــرد بــا فاشــیزم در اســارت داوطلبانــۀ اســتالین
  اند باقی میمانند؟ انقالب که ناتوانی خود را در مبارزه با فاشیزم ثابت کرده

شــت  ــب  مــاخنوو  کرونشــتاتمــدافعان آنارشــیزم بــا مخفــی شــدن در  قــادر بــه فر
مـا در واقعـۀ کرونشـتات و در مبـارزه بـا مـاخنو، در برابـر ضـدانقالب . کسی نیسـتند

م ـــاع کـــرد ـــری دف آنارشیســـتهای اســـپانیا از ضـــدانقالب . دهقـــانی از انقـــالب پرولت
هــیچ گونـــه . ز هــم میکننــدبــورژوایی در برابــر انقــالب پرولتــری دفــاع کــرده و هنــو 

ــاک نخواهــد کــرد کــه سفســطه آنارشــیزم و  ]در اســپانیا[ ای ایــن واقعیــت را از تــاریخ 
کادهـــا بودنـــد و  تـــوده ـــک ســـوی بار هـــای کـــارگر و مارکسیســـتهای  اســـتالینیزم در 

گــر ــا . انقالبــی درآن ســوی د ایــن حقیقتــی اســت کــه بــرای همیشــه در خــاطر پرولتار
  !باقی خواهد ماند

  پومنقش 

ـک تـالش کـرد بـر . نیز سابقۀ خیلی بهتری نـدارد پوم پـوم بـدون شـک از منظـر تئور
ـــد ـــه کن ـــالب مـــداوم تکی ـــه همـــین خـــاطر استالینیســـتها پومیســـتها را (فرمـــول انق ب

ک برای انقالب کافی نیست) تروتسکیست خطاب میکردند . اما اظهارنظرهای تئور
ـــوده ـــوم بـــه جـــای بـــه جنـــبش درآوردن ت ـــرا پ ن رفرمیســـت، از جملـــه هـــا علیـــه رهب

ه ان را نسبت به برتـری سوسـیالیزم بـر سـرما داری  آنارشیستها، تالش میکرد این آقا
هـای رهبـران پـوم بـا همـین نـوت کـوک شـده  تمامی مقـاالت و خطابـه. ١٦تقاعد کندم

سلولهای مخصوص  ت.ان.ثدر  ،آنان برای درگیر نشدن با رهبران آنارشیستها .بود
بـرای . ١٧در مجموع هیچ کاری در این سـازمان صـورت ندادنـدبه خود را نساختند و 

خواهــان نیــز هــیچ کــاری صــورت  احتــراز از درگیریهــای تنــد و تیــز در ارتــِش  جمهور
کاهای . ١٨ندادنــد ــن همــه ســند ــه جــای ای را " خودشــان"و میلیشــیای  ١٩"خودشــان"ب

قر مسـت" خودشـان"دفـاع کنـد و در جبهـه در منطقـۀ " خودشان" دفاترساختند تا از 
شـگام را نـاتوان و طبقـه را پـوم بـا منـزوی کـردن پیشـگام انقالبـی از طبقـه، پی ٢٠.شود

ـک بـود و  ظر سیاسی خیلی بیشتر به جبهـۀ خلـقاز ن این حزب. رهبری گرداندبی نزد
النـۀ خـونین . بال چپش را تشکیل میداد تا به بلشویزم اگر پوم قربانی سرکوبهای رذ

قطعـه کـردن بـال چـپ  نمیتوانسـت بـدون قطعـه بهـۀ خلـقشد به این خاطر بود که ج
  .به انجام رساند ،وظیفۀ خود را که خفه کردن انقالب سوسیالیستی بود ،خود
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ـت بـه مـانع اصـلی سـاختن حـزب انقالبـی پوم بر خالف قصد و نّیـ ت خـودش در نها
ــا دیپلماتیــک . بــدل شــد ، کســانی همچــون الملــل چهــارم بــینمــدافعان افالطــونی 

شی خود از هلند حزب سوسیالیست انقالبیر ، رهباسنیولیست شتیبانی نما ، با 
، از بالتکلیفی و میلش به گریز از مسائل اصـلی، در این حزباقدامات نصفه و نیمۀ 

شتیبانی از  . پوم مسئولیت خیلی سنگینی در این باره دارنـد روی میانهک کالم با 
ان . را رسوا و نابود میکند روی میانهانقالب . بیزار است روی میانهانقالب از  در جر

کــی از مهمتــرین . اعتبــار میشــوند بــی روی میانــهانقــالب دوســتان و مــدافعان  و ایــن 
  .درسهای انقالب اسپانیاست

  تسلیح مسئلۀ

ا گذاشتن اصول و وجدان خود سوسیالیستها و آنارشیستها که تالش میکنند  با زیر 
ورت پــرداختن بهــای ســالحهای مســکو تســلیم شــدن خــود در برابــر اســتالین را بــا ضــر 

ند توجیه کنند به طرز ناشیانه البته شکی نیسـت کـه خیلـی از آنهـا . ای دروغ میگو
ابد اما هـر هـدفی . ترجیح میدادند این ماجرا بدون خونریزی و جعل و دروغ خاتمه 

عنـی ۱۹۳۱آنارشیستها و سوسیالیستها از آوریـل . وسائل مختص به خود را میطلبد  ،
آمــد بــرای  وقــت پــیش از مداخلــۀ نظــامی مســکو، هــر چــه از دستشــان بــر مــی خیلــی

د ایـن کـار . متوقف کردن انقالب پرولتری کردند استالین به آنها نشان داد چطور با
ک جرم استالین شدند فقط به این خـاطر بـود . را تا به انتها ادامه دهند آنها اگر شر

  . که از همان اول از همفکران او بودند

اســخ بــه اولــین  اگــر  رهبــران آنارشیســت حتــی فقــط کمــی شــبیه انقالبیــون بودنــد در 
بــاجخواهی مســکو نــه تنهــا بــه تهــاجم سوسیالیســتی ادامــه میدادنــد بلکــه شــروط 

بــا ایــن کــار . جهــانی فــاش میکردنــدضــدانقالبی اســتالین را در برابــر طبقــۀ کــارگر 
ــان انقــالب سوسیالب ــا می ــد ت ــور میکردن ــاتوری روکراســی مســکو را مجب کت یســتی و د

کی را انتخاب کند بوروکراسی ترمیدوری از انقالب میترسـد و از آن نفـرت . فرانکو 
عـالوه بــر . ولـی از ایـن کــه در زنجیرهـای فاشـیزم خفــه شـود هـم وحشــت دارد. دارد

ها حاکی است کـه اگـر  همه نشانه. این، بوروکراسی ترمیدوری به کارگران تکیه دارد
د . ور عمل میکردند مسکو مجبور به تامین سالح میشدرهبران آنارشیست آنط و شـا

ایینتری   .حتی به قیمتهای 
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صـنعت جنـگ در اسـپانیا در  .اما همۀ دنیا بر مدار مسکوی استالینیست نمیچرخـد
ک سال و نیم جنگ داخلـی میتوانسـت بـا تبـدیل تعـدادی از خطـوط تولیـد بـه  طول 

د رشد م اگر چنین چیزی اتفـاق نیافتـاد . یکردخطوط تولید تسلیحات رشد کند و با
فقط به این خاطر بود که استالین و متحـدانش در اسـپانیا از افتـادن ابتکـار عمـل بـه 

صـنایع نظــامی قدرتمنــد بــدل بــه ابــزار . دسـت ســازمانهای کــارگری وحشــت داشــتند
به مسکو وابسته  دادندترجیح  رهبران جبهۀ خلق. ت کارگران میشدپرقدرتی در دس

  .باشند

با وضوح تمـام عیـان  ئله بود که نقش خائنانۀ جبهۀ خلقاما درست بر سر همین مس
جبهـــۀ خلـــق مســـئولیت معـــامالت خائنانـــۀ بـــورژوازی بـــا اســـتالین را بـــر دوش . شـــد

ــا وقتــی آنارشیســتها در اقلیــت بودنــد . ســازمانهای کــارگری گذاشــت ــد ت بــدون ترد
ـد بـه  بـه نظـرش خـوش مـیدی را کـه نمیتوانستند مانع بلـوک حـاکم شـوند کـه تعّهـ آ

س، بدهد ار عنی لندن و  اما آنارشیستها میتوانستند و . مسکو و به اربابان مسکو، 
ست بی مرزبنـدی  ،هـا بکشـند آنکه نیاز باشد دست از نبرد قهرمانانـه در جبهـه میبا

آنهـــا میتوانســـتند و . خـــود را بـــه وضـــوح بـــا ایـــن خیانتهـــا و خائنـــان مشـــخص کننـــد
ست واقعیت  هـا را علیـه حکومـت  هـا توضـیح میدادنـد و تـوده اوضاع را به تـودهمیبا

ــا ســرانجام  ــد ت ش میدادن ــد، روز بــه روز نیروهــای خــود را افــزا بــورژوا بســیج میکردن
  . قدرت و همراه با آن سالحهای مسکو را تصاحب کنند

اسخ  آمد اگر مسکو در غیاب جبهۀ خلق چه پیش می از تامین سالح امتناع میکرد؟ 
ای وجـود نمیداشـت؟ پیـروزی  آمد اگر اصال اتحاد شوروی چه پیش می: ین استما ا

انقالبها تا به امروز به هیچ وجه به ارادۀ حامیانی خارجی که سالح انقـالب را تـامین 
ــا نکننــد وابســته نبــوده اســت قاعــدتا ایــن ضــدانقالب بــوده کــه همیشــه از . بکننــد 

ت خارجی بهره برده است ا تجربۀ . حما مداخلۀ نظامی ارتشهای فرانسه و انگلیس آ
ت کا و ژاپن و غیـره علیـه سـوو ـاد بـرده و آمر ـای روسـیه بـدون  هـا را از  ـم؟ پرولتار ا

موفقیـت . شتیبانی خارجی هم بر ارتجاع داخلی و هم متجاوزان خارجی پیروز شـد
ا ایـن هـ انقالبها در وهلۀ اول به خاطر برنامـۀ اجتمـاعی نیرومنـدی اسـت کـه بـه تـوده

ــا ســالحهای موجــود در کشــور را ضــبط کــرده و ارتــش دشــمن را  فرصــت را میدهــد ت
کـا را تصـاحب کـرد . سامان کنندبی ارتش سرخ ذخایر نظامی فرانسه و انگلیس و آمر

ا افکند ا واقعا این تجربه فراموش شده است؟. و نظامیان مزدور خارجی را به در   آ
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خــواه"عنــی در راس اســپانیای اگــر در راس کــارگران و دهقانــان مســلح،  بــه " جمهور
جای عناصـر بیعرضـۀ بـورژوازی انقالبیـون حضـور میداشـتند مسـئلۀ تسـلیح بـه هـیچ 

فــیای پیــدا نم کننــده وجــه چنــان نقــش تعیــین هــای  یکــرد؛ ارتــش فرانکــو، از جملــه ر
در برابـــر واگیـــر انقـــالب بـــه هـــیچ وجـــه در امـــان  ،مســـتعمره و ســـربازان موســـولینی

های انقالب سوسیالیستی به اقلیتی  سربازان فاشیست در محاصرۀ شعله ؛نمیبودند
د و در بارسلون  سالح و . اهمیت فروکاسته میشدند کم نظـامی کـم " نبوغ"در مادر

  !آنچه کم بود حزب انقالبی بود. نبود

  شروط پیروزی

هــا در جنــگ داخلــی علیــه ارتــش اســتثمارگران در اســاس خیلــی  شــروط پیــروزی تــوده
  :ندا ساده

ــد از ایـن واقعیــت آگـاه باشــند کـه دارنــد بــرای  .۱ مبـارزان ارتشــی انقالبـی با
ــرای برقــراری مجــدد  رهــایی اجتمــاعی تمــام و کمــال خــود میجنگنــد نــه ب

 .استثمار") دموکراتیک("صورتهای کهنۀ
شــت ارتــش انقالبــی و همینطــور کــارگران و  کــارگران و دهقانــانِ  .۲ حاضــر در 

شــت ارتـش دشــم ـد ایــن واقعیــت را بداننــد و دهقانـان حاضــر در  ن نیــز با
 . درک کنند

اگاند ارتـش انقالبـی در جبهـه خـودش و همینطـور در جب .۳ هـۀ دشـمن و پرو
س هر دوی این جبهه د کـامال بـه روح انقـالب اجتمـاعی آغشـته  در  ها با

ادشـاهان کتـاب مقـدس گرفتـه "اول پیروزی، بعـد رفـرم"شعار . باشد ، از 
 .حاکمان ستمگر و استثمارگر بوده استتا استالین، شعار همۀ 

ه .۴ ترجمـه در [هایی که در مبارزه شـرکت کـرده انـد سیاسـت آن طبقات و ال
ــین میکننــد ]پیــروزی: فرانســوی ــوده. را تعی ــد دســتگاه  ت ــی با هــای انقالب

هـای آنـان را بـه طـور مسـتقیم و بالفاصـله  دولتی داشته باشند که خواسته
ندگان. بیان کند ت نما کارگران، سربازان، دهقانان میتوانند به  تنها سوو

 .عنوان چنین دستگاهی عمل کنند
ــد مبرمتــرین مطالبــات انقــالب اجتمــاعی را نــه تنهــا در  .۵ ارتــش انقالبــی با

حرف بلکه بالفاصله در عمل در شهرهایی که در آنها پیروز میشـود تحقـق 
یـره اقداماتی از قبیل مصادرۀ ذخایر غذایی، تولیدات مصنوع و غ: بخشد
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ناه به نفع زحمتکشـان . و توزیع آنها به نیازمندان توزیع مجدد خانه و سر
مصادرۀ اراضـی و ابـزارآالت کشـاورزی . های مبارزان و به خصوص خانواده

برقراری کنترل کارگری بر تولید و برقراری قدرت شورایی . به نفع دهقانان
 . به جای بوروکراسی سابق

ع .۶ نـی عناصـر اسـتثمارگر و مـزدوران آنهـا، دشمنان انقـالب سوسیالیسـتی، 
ـــــــــــــــی خـــــــــــــــود را در نقـــــــــــــــاب ـــــــــــــــی وقت ـــــــــــــــا "دمـــــــــــــــوکرات"حت

خواه" د" آنارشیست"ا"سوسیالیست"ا"جمهور قاطعیت  با میپوشانند با
 . از ارتش اخراج شوند

ــک  .۷ ـد کمیســرهایی قـرار گیرنـد کــه از اقتـدار  در راس هـر واحـد نظــامی با
 .انقالبی و رزمنده برخوردار باشند

ــــد هســــتۀ مســــتحکمی  .۸ از مبــــارزان از  متشــــکلدر هــــر واحــــد نظــــامی با
خودگذشــته وجــود داشــته باشــد کــه از طــرف ســازمانهای کــارگری توصــیه 

ـک امتیـاز دارنـد. شده باشند در صـف اول خـط : اعضای این هسته فقـط 
 .مقدم قرار میگیرند

ـــادی از عناصـــر  .۹ در آغـــاز، در میـــان اعضـــای فرمانـــدهی ضـــرورتا تعـــداد ز
ــد بــر . مئن و بیگانــه وجــود خواهنــد داشــتنــامط نــان با تاییــد و انتخــاب ا

مبنــای تجربــۀ نظــامی، اظهــارات کمیســرها و نظراتــی کــه از طــرف صــفوف 
ــد صــورت گیــرد مبــارزان عــادی مــی آمــوزش فشــردۀ فرمانــدهانی کــه از . آ

د به طور همزمان انجام شود صفوف کارگران انقالبی می ند نیز با  . آ
ــد قواعــد هنــر نظــامی را بــا تکــالیف انقــالب اســتراتژی جنــگ  .۱۰ داخلــی با

ــد ــب کن ــد الزم . اجتمــاعی ترکی اگان ــد پرو ــز همانن ــات نظــامی نی در عملی
ــش اجتمــاعی واحــدهای نظــامیِ  مختلــف دشــمن در نظــر گرفتــه  اســت آرا

داوطلبان بورژوا، دهقانان حاضر در خدمت سربازی، و آنطـور کـه در (شود
و بــه وقــت انتخــاب ) کشــورهای مســتعمره نمونــۀ فرانکــو میبینــیم بردگــان

ــد ســاخت اجتمــاعی منــاطق مربوطــه را در نظــر  خطــوط عملیــاتی حتمــا با
ا انقالبی، (گرفت مناطق صنعتی، مناطق دهقانی، مناطق عمدتا ارتجاعی 

ــره ــل تحــت ســتم و غی ــر ). منــاطق مل ــی ب ــه طــور خالصــه، سیاســت انقالب ب
 .استراتژی چیره است

ـد بدانـد  حکومت انقالبـی بـه عنـوان .۱۱ کمیتـۀ اجرایـی کـارگران ودهقانـان با
 .های زحمتکش را به دست آورد چطور اعتماد کامل ارتش و توده
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د بیـدار کـردن آگـاهی انقالبـی کـارگران و  .۱۲ هدف اصلی سیاست خارجی با
 .دهقانان همۀ ملل تحت ستم دنیا باشد

  استالین شروط شکست را تضمین کرده است

م شروط  د نـام مجموعـۀ ایـن شـروط انقـالب . انـد پیروزی کامال سـادههمانطور که د
نها در اسپانیا وجـود نداشـت. سوسیالیستی است علـت اصـلی . ولی هیچ کدام از ا

ـک حـزب انقالبـی ایـن درسـت اسـت کـه اسـتالین تـالش کـرد . عبارت است از نبـود 
، هیـات سیاسـی، کمیسـرها: ظاهر اقدامات بلشویزم را به خاک اسـپانیا منتقـل کنـد

او . شـان تهـی کـرد اما او این صور را از محتـوای اجتمـاعی. و غیره او .پ .گسلولها، 
تها ــا آن ســوو کی و همــراه ب ــار عمــل  -برنامــۀ بلشــو ــوان صــورت ضــروری ابتک ــه عن ب

را کنـــار گذاشـــت و بـــه جـــای آن تکنیـــک بلشـــویزم را در خـــدمت  -هـــا انقالبــی تـــوده
ی بــوروکراتیکش خیــال میکــرد ایــن اســتالین بــا تنگنظــر . مالکیــت بــورژوایی گذاشــت

امــا کمیســرهای . بــه خــودی خــود میتواننــد بــرای پیــروزی کــافی باشــند" کمیســرها"
  . مالکیت خصوصی ثابت کردند که فقط میتوانند شکست به بار آورند

کــی دارد ــای اســپانیا نشــان داد کــه خصوصــیات نظــامی درجــه  ــای . پرولتار پرولتار
یــات اقتصــادی ایــن کشــور دارد و بــه خــاطر ســطح اســپانیا بــه خــاطر وزنــی کــه در ح

ــای  ــایینتر کــه در راس پرولتار ــه  ــرهنگیش، از همــان روز اول انقــالب ن سیاســی و ف
ستاد ۱۹۱۷روسیه در آغاز سال  سـازمانهای خـودش  اما مـانع اصـلی در راه پیـروزْی . ا

ای  فرماندۀ ایـن سـازمانها مطـابق نقـش ضـدانقالبی دار و دستۀ استالینیسِت . بودند
ــوع عناصــر مطــرود  کــه داشــتند از مــزدوران و فرصــت ــی همــه ن ــه طــور کل طلبــان و ب

گــر ســازمانهای کــارگری . اجتمــاعی تشــکیل شــده بــود نــدگان د رفرمیســتهای  –نما
ذیر، ســـخنبازان آنارشیســـت،  ـــد کردنـــد،  -درمانـــدۀ پـــوم روهای میانـــهاصـــالحنا ترد

ــا استالینیســتها  اعتــراض ــت خــود را ب ــی در نها ــد ول ــد و مــانور دادن ــد، غــر زدن کردن
نان، اردوگاه انقالب اجتماعی . تطبیق دادند کارگران  –در نتیجۀ فعالیت مشترک ا

ۀ بورژوازی قرار گرفت، جان  -و دهقانان ا به عبارت دقیقتر سا در انقیاد بورژوازی، 
  .خود را از دست داد و نابود شد

هـا بـه  امـا تـوده. هـا و شـهامت نـزد انقالبیـون منفـرد کـم نبـود ی در میان تـودهقهرمان
حال خود رها شده و انقالبیون، بدون برنامه و بدون نقشۀ عمل به حاشیه رانده شده 

خواه"فرماندهان نظامی . بودند بیشتر نگران ویران کردن انقالب اجتماعی " جمهور
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ها اعتماد خود  و توده ،اد خود به فرماندهاناعتم ،سربازان. بودند تا فتوحات نظامی
ــار کشــیدند، کــارگران از نفــس  ــان خــود را کن ــد، دهقان ــه حکومــت را از دســت دادن ب

گر آمد و نومیدی بزرگ و بزرگتر شد س شکستی د دن این . افتادند و شکست از  د
بـا رفـتن بـه دنبـال نجـات  جبهـۀ خلـق. از جنگ داخلی سـخت نبـوداز همان آغ ،همه

ه دادن ــم ســرما اســتالین بــا ســر و تــه کــردن . داری متحمــل شکســت نظــامی شــد رژ
  . بلشویزم نقش اصلی خود را به عنوان گورکن انقالب با موفقیت به انجام رساند

گر نشان داد که استالین نه از  ک بار د این را هم به اشاره بگوییم که تجربۀ اسپانیا 
ذهن روستایِی کندروی او . در روسیه انقالب اکتبر چیزی فهمید نه از جنگ داخلی

دادهای  س طوفان رو او که  ۱۹۱۷های  در تمام نطقها و نوشته. جا ماند ۱۹۱۷-۲۱در 
شــه ــه وضــوح دکتــرین  در آن اند " ترمیــدوری"هــای خــودش را بیــان کــرده میتــوان ب

د نش را نهفته د گر استالیِن اسـپانیای . امروز ادامـه دهنـدۀ همـان  ۱۹۳۷بعبارت د
کهاست ۱۹۱۷کنفرانس مارس  الیناست او فقـط از  ۱۹۱۷با ایـن تفـاوت کـه در . ٢١بلشو

. کــــارگران انقالبــــی را خفــــه کــــرد ۱۹۳۷کــــارگران انقالبــــی در وحشــــت بــــود امــــا در 
  .د امروز شداپورتونیست دیروز بدل به جّال

شت جبهه   ها جنگ داخلی در 

ـاد برمـی فکرِ  اما کوته پیـروز شـدن بـر حکومتهـای امـا «: آورد دموکرات از وحشـت فر
خـواه بـود شت ارتش جمهور تـو گـویی  .»!کابایرو و نگرین نیازمند جنگ داخلی در 

گری اتفاق نیافتاده اسـت؛ آن  خواه جنگ داخلی د فارغ از این در اسپانیای جمهور
ست کـان و اسـتثمارگران علیـه کـارگران و تـرین نـوع آن؛ جنـگ مّال ترین و خائنانـه هم 
تجلی این جنـگ دائمـی عبـارت بـوده اسـت از بازداشـت و قتـل انقالبیـون، . دهقانان

ــوده ــبش ت ــیس ای، خلع ســرکوب جن ســالح کــردن کــارگران، مســلح کــردن نیروهــای پل
بورژوازی، رها کردن گردانهای کارگران در خط مقدم، بـدون سـالح و بـدون کمـک، و 

ضـــربۀ هـــر کـــدام از ایـــن اقـــدامات . محـــدود کـــردن مصـــنوعی رشـــد صـــنایع جنگـــی
ــه جبهــه ــاکی ب ــاتی  دردن ــافع طبق ــوده کــه من ــت نظــامی آشــکاری ب ــرد و خیان هــای نب

ــورژوازی آن را تحمیــل کــرده اســت ــن حــال. ب ــا ای ــه ،ب کــه  –مــا " دمــوکرات" فکــرِ  کوت
ــا آنارشیســت باشــد معتقــد اســت کــه جنــگ  -میتوانــد استالینیســت، سوسیالیســت 

شــت ج ــا، حتــی درســت در  ــه پرولتار ــورژوازی علی ــی ب ــا، جنگــی اســت  بهــهداخل ه
بــر عکــس، در نگــاه . اســت" حفــظ وحــدت جبهــۀ خلــق"گزیر کــه هــدفش طبیعــی و نــا 
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خواه جنگی اسـت  همین کوته ا علیه ضدانقالب جمهور فکر ما جنگ داخلی پرولتار
تکارانه،  که وحدت نیروهای ضدفاشیست را از بین " تروتسکیستی"،"فاشیستی"جنا

 مـالرو، زیرومسـکی، اتو بوئر، کلمنت اتلی، نورمن توماسها  هم اکنون ده. میبرد
،دارنــد ایــن حکمــت لــوئی فیشــرو  دورانتــیفروشــان دروغ از نــوع  و خــرده دســت

از  ر همـــین هنگـــام حکومـــت جبهـــۀ خلـــقد. وار را در سرتاســـر دنیـــا میپراکننـــد بـــرده
د به والنس و از والنس به بارسلون جابجا میشود   .مادر

ــدادها نشــان  ــد فقــط انقــالب سوسیالیســتی قــادر اســت اگــر همــانطور کــه رو دادن
ــا تنهــا در حــالتی قابــل  گــر قیــام پیروزمنــد پرولتار فاشــیزم را نــابود کنــد، از طــرف د

ــرار گیــرد تصــور اســت کــه طبقــۀ حــاکم در ســخت بــا ایــن همــه، . تــرین مشــکالت ق
فکران دمـوکرات وجـود همـین مشـکالت را بـه عنـوان گـواه غیرقابـل قبـول بـودن  کوته

ــا نشــان میدهنــدقیــام پرو  ــا بخواهــد منتظــر کوتــه. لتار فکــران دمــوکرات  اگــر پرولتار
. بماند که ساعت رهاییش را اعالم کنـد، بـرای همیشـه در انقیـاد بـاقی خواهـد مانـد

ک انقالبی این است که به کارگران آموزش دهد که کوته فکـران  وظیفۀ اول و اصلی 
ــس هــر نقــاب تشــخیص دهنــد و نقــاب ایــ فکــران هــر چــه باشــد  ن کوتــهمرتجــع را در 

  . تحقیرشان کنند

  آخر بازی

خواهـان بــه خـاطر مــاهیتش نمیتوانـد مــدت  کتـاتوری اسـتالین در اردوگــاه جمهور د
ادی دوام داشته باشد موجـب آن شـده  اگر شکسـتهایی کـه سیاسـت جبهـۀ خلـق .ز

ای اسپ ای اسپانیا را به تهاجمی انقالبی بکشاند، پرولتار گر پرولتار انیا این بار بار د
. داغ سرخی بر پیکر دار و دستۀ استالینیستها حـک خواهـد کـرد ،در صورت پیروزی

اما اگر، و این محتملتر است، استالین در نقش خود به عنوان گـورکن انقـالب موفـق 
ـادی از او نخواهـد شـد بـورژوازی اسـپانیا . شود، حتی در ایـن حالـت نیـز قـدردانی ز

ک جّال س از رفع این نیـاز بـه هـیچ عنـوان مایـل  داستالین را همچون  الزم داشت و 
د بورژوازی اسپانیا. م بپذیردنیست او را به عنوان ارباب و معلّ  س  ،از د ـار لندن و 

ک طرف و برلین و ر  گر از مسکو خیلی قابلاز  این هم محتمل . اتکاترند م از طرف د
. را از اسـپانیا کنـار بکشـداست که استالین بخواهد پیش از بروز فاجعۀ نهـایی خـود 

به این ترتیب امیدوار خواهد بـود کـه مسـئولیت شکسـت بـر دوش متحـدان خـودش 
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نوفس از آن هم . بیافتد خواهان برقراری روابط دیپلماتیک بـا فرانکـو خواهـد  لیتو
ده. شد م این را ما بارها د   . ٢٢ا

خواه نیز به معنای پیروزی  . دموکراسـی نخواهـد بـوداما پیروزی کامل ارتش جمهور
خواهــان و مــزدوران آنهــا را بــه قــدرت  نجــا دو بــار جمهور کــارگران و دهقانــان تــا بــه ا

ــد رســانده ــل : ان ــۀ  ۱۹۳۱در آوری ــق. ۱۹۳۶و در فور ــان جبهــۀ خل ــار قهرمان  در هــر دوب
نــدگان بــورژوازی وا نهادنــد ســومین پیــروزی  .پیــروزی مــردم را بــه مرتجعتــرین نما

ـذیر آنهـا بـا بـورژوازی فاشیسـت بـر  بـه معنـای توافـق اجتنـاب لـقژنرالهای جبهۀ خ نا
گـــری از . کـــارگران و دهقانـــان خواهـــد بـــود گـــردهٔ  مـــی صـــرفا صـــورت د چنـــان رژ

د ایـن بـار بـدون سـلطنت و بـدون سـلطۀ مسـتقیم  کتاتوری نظامی خواهد شد، شا د
  .کلیسای کاتولیک

انگلیسـی از -فرانسـوی" بیطـرف"هـای  و سرانجام ایـن احتمـال هـم هسـت کـه واسـطه
خواهــان بــرای آشــتی دادن طرفهــای جنــگ اســتفاده  فتوحــات نصــفه و نیمــه جمهور

ــــدنش دشــــوار نیســــت کــــه در صــــورت وقــــوع چنــــان حــــالتی آخــــرین  .کننــــد و د
 ٢٣ژنـــــرال میاخـــــاینیـــــز در بغلگیریهـــــای برادرانـــــۀ " دموکراســـــی"هـــــای  باقیمانـــــده

گـر تکـرار میکـنم. نیست و نابود شود" فاشیست"و فرانکوی" کمونیست" : ـک بـار د
ا فاشیزم ا انقالب سوسیالیستی پیروز خواهد شد    . در این نبرد 

ــد گفــت ایــن هــم خــارج از انتظــار نیســت کــه تــراژدی در لحظــه جــای خــود را بــه  و با
ر خـود را نیـز تـرک ناچار شوند آخرین سـنگ وقتی قهرمانان جبهۀ خلق. حکه دهدمض

ـــا کشـــتی شـــوند مجموعـــه ای از رفرمهـــای  کننـــد، پـــیش از آنکـــه ســـوار بـــر هواپیمـــا 
ادی نیکو از خود بـر جـای  سوسیالیستی را اعالم کنند تا به این ترتیب در نزد مردم 

شان این البته. گذارند ده برا کارگران سرتاسـر دنیـا احزابـی را . ای نخواهد داشت فا
نانه را به نابودی کشاندند برای همیشه با نفـرت و تحقیـر خواهنـد که انقالبی قهرما

ست   .نگر

د  ک اسپانیا اخطاری است مهیب به کارگران پیشروی سرتاسر دنیا و شـا تجربۀ تراژ
دادهایی مهیب انقالبهـا «مارکس گفت. تر آخرین اخطار است پیش از سررسیدن رو

خند ش. »لوکوموتیو تار عتر از اند ـا ربـع ۀ احـزاب نیمـهانقالبها سر انقالبـی  انقالبـی 
هــر کــه عقــب بمانــد زیــر چرخهــای لوکوموتیــو لــه خواهــد شــد و در . حرکــت میکننــد

  .و بیش از ریل خارج میشودلوکوموتیو نیز کم  -و این است خطر عمده –نتیجه 
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د تا به آخر، تا آخرین نتایج مشـخص ـد سیاسـت . اش حـل کـرد مسائل انقالب را با با
عنی با جنبش طبقاتی کـه در حـال نبردنـد : را با قوانین ابتدایی انقالب انطباق داد

بــورژوایی کــه خــود را جبهــۀ  هــای خــرده تصــورات ذهنــی و نــه بــا ترســهای گــروهنــه بــا 
گری مینامند" خلقی" ان انقالب. ا هر نوع جبهۀ د انتخاب مسیری که در  ،در جر

عنـی انتخـاب مسـیری کـه بزرگتـرین فاجعـه را در آن به کمترین  مقاومت نیاز است 
ــورژوازی باعــث جــدا افتــادن از تــوده. خــود نهفتــه دارد هــا  تــرس از جــدا افتــادن از ب

عنی خیانت  تطبیق دادن خود با تعصبات محافظه. میشود کارانۀ اشرافیت کارگری 
اده. به کارگران و به انقالب عنی ز ایـن . احتیـاطی مرگبـار بـی روی کردن در احتیاط 

ــومِ  عنــی پ ــابود شــدن صــادقترین ســازمان سیاســی در اســپانیا،   اســت درس اصــلی ن
نطور که پیداست احزاب و گروه های . رو میانه ا نمیخواهند درسهای  دفتر لندنا

ا قادر به چنین کاری نیسـتند و بـه همـین . الزم را از این آخرین اخطار تاریخ بگیرند 
  . اند خاطر خودشان نیز محکوم به نابودی

ــن  ــون وجــود دارد کــه دارد از درســهای ای ــدی از انقالبی ــروز نســل جد در عــوض، ام
الملـل دوم واقـف  آور بـین ماین نسل در عمل به درستی آوازۀ شر. آموزد شکستها می

ده است عمق سقوط بین ؛شده است و آموخته که آنارشیستها را نه  ؛الملل سوم را د
ای اســت  ایـن همــه مدرســه. از روی حرفهاشـان کــه بــر مبنـای عملشــان قضــاوت کنــد

! بـدیل کـه بـه بهـای خـون مبـارزانی بیشـمار حاصـل شـده اسـت سـخت بـا ارزش و بـی
الملـل  بـین. الملـل چهـارم متحـد میشـوند نهـا زیـر بیـرق بـینامروز کادرهای انقالبی ت

ت  چهارم که در میان خروش شکستها متولد شده کارگران را بـه سـوی پیـروزی هـدا
 .خواهد کرد

 

 .ک.ترجمه از ی

 

 

                                                           
ـدی نیسـت کـه ارسـال  ١ کـی از جنبـه"مشـاوران نظـامی"در ایـن ترد نظـامی " کمـک"های  ، بـه عنـوان 

خواه اسپانیا با هـدف آمـوزش کادرهـا و فراگـرفتن  جنـگ "درسـهای"اتحاد شوروی به حکومت جمهور

ـده میشـد بود که در چشم المللی  اجهه با منازعات بیندر مو  ـت واقعـی افسـران . انداز د دربـارۀ هو
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ـد هالـه در . ای از ابهـام وجـود داشـت عالی رتبۀ روسی که در اسپانیا خدمت کردند بـرای مـدتی مد

کی"اسپانیا این افسران را  مینامیدنـد و در روسـیه ] منطقه ای در شمالغربی اسـپانیا"[گالیکی"، "مکز

ـس " عدم دخالت"این ابهام در آغاز به خاطر سیاست . میدانستند" اسپانیایی"آنها را  شوروی بود و 

هـیچ تمـایلی  -برداری کـه از افسـانه اسـپانیا میکردنـد  با توجه به بهره -از خاتمه جنگ داخلی، روسها 

اســتالین در جنــگ اســپانیا « لــوم شــود مع -اشــاره میکنــد  روی مـدودفهمــانطور کــه  -نداشــتند کــه 

بگــذار تــاریخ قضــاوت روی مــدودف، (».را ُکشــت] روس[بیشــتر از گلولــه هــای فاشیســتها رزمنــدگان 
ـــد از " مشـــاوران نظـــامی.]). "انـــگ[۲۴۸. ، صکنـــد ـــارت بودن ـــه ترتیـــب عب ، اشـــترن، بـــرزیناصـــلی ب

مف" می لتونی بود که در پیشتر برای س". ماکز ک قد سـهای اطالعـاتی شـوروی ان برزین بلشو رو

از او و  خروشـچفدر دوران . به شوروی فراخوانده شده و تیرباران شد ۱۹۳۷وی در سال . کار میکرد

چارد سورگهمکارش  گـوری اشـترن. اعادۀ حیثیـت شـد ر ژنـرال کـه در اسـپانیا بـه نـام  - ژنـرال گر

گورویچ گر از افسـران ارتـش  -شناخته میشد  گر کی د گادهـای بینرا معموال با  المللـی  سـرخ در بر

گـوری . شـناخته میشـد، اشـتباه میگیرنـد ژنـرال کِلبـرکه در اسپانیا به نـام  مانفرد اشترن،به نام   گر

ـاکوفهمزمــان بـا ۱۹۴۱اشـترن در سـال  ، فرمانــدۀ ژنــرال داگـالس، معــروف بـه اسـموچکیویچ ژنــرال 

ـاولفنیروی هـوایی روسـیه در اسـپانیا و  میتـری  ـابلوروف بـه ، معـژنـرال د ، فرمانـده نیـروی ژنـرال 

ف. زرهی روسیه در اسپانیا، تیرباران شد میر گور گاد والد ، آتاشۀ رسمی سـفارت شـوروی ژنرال بر

د نقش مهمی داشت و خاطرۀ انسانی باشهامت و توانمنـد از خـود بـه  کسی بود که در دفاع از مادر

ــا دو تــن از همکــاران   بــه شــوروی فراخوانــده ۱۹۳۷او نیــز در ســال . جــای گذاشــت و در آنجــا همــراه ب

نراش،  اصلی در همـان وقـت، منشـی سـابق . ، تیربـاران شـدلـوتی، معـروف بـه کلنل لوویچو  کلنل ر

کــای جنــوبی، از دوســتان خــوزه روبلــساو،  اســوس، اســتاد دانشــگاه اهــل امر بــه اتهــام  جــان دوس 

ــد شــد " پومیســت" د ــاد بــه دســت  -بــودن نا گــوری . از بــین رفــت او .پ .گبــه احتمــال ز ژنــرال گر

کــی از مقامــات عالیرتبــه کــوپر، معــروف بــه کولیــک بــود کــه بــه ) NKVD(د. و. ک .ان، کــه احتمــاال 

ت شناخته میشـد، مشـاور  عنوان فرمانده  ۱۹۴۱وی نیـز در سـال . بـود ژنـرال پـوزاسای خشن و بیکفا

ان اولین عقبنشینی که بعدتر به مقـام ژنرالـی  مرتزکوف کیریل. های ارتش سرخ تیرباران شد در جر

تروویچرسید، در اسپانیا به نام  وی در بازگشـت در اتحـاد شـوروی بازداشـت . شناخته میشد کلنل 

ـــی آســـیب ـــا جســـم و روان ده آزاد شـــد و ســـرانجام ب ـــه مقـــام مارشـــالی رســـید. د وی در . وی بعـــدتر ب

ــه اســپ ــزی راجــع ب ــه چی ــرا منتشــر کــرده جــز چنــد کمل ــد و اشــارهخــاطراتش کــه اخی ــه  انیا نمیگو ای ب

رزمنـدگانی کـه در بازگشـت بـه شـوروی از  -" افتگان نجات"از میان . بازدداشتش در شوروی نمیکند

افتند  کـه بعـدتر بـه مقـام   -کلنـل ولتـر - وتونـوف: میتوان به اشخاص زیـر اشـاره کـرد -مرگ نجات 

کــه بعــدتر بــه مقــام  ــاول بــاتوف، مــانولیتوــا  کلنــل مــالینو - کلنــل مالینوفســکیمارشــالی رســید، 

ــابلوژنرالــی رســید،  تــز  گادهــای بین فر  - حــاجی منصــورفمجــار،  لوکــاچالمللــی در کنــار  مشــاور بر
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ـا معـروف بـه  - کـورنتزفکـه بعـدتر بـه مقـام ژنرالـی رسـید،  -؟خـانتیبا نـام  دوروتیمشاور  نیکـوال 

اســاالری رســید،  -کولیــا ــام در ــه مق متســفکــه بعــدتر ب ــام مارشــالی رســید، کــه  رود ــه مق بعــدتر ب

ابلیتو با نـام  کلنل ولوئادر مورد سرنوشت برخی از آنها که نقش مهمی هم داشتند، مثل . کاپیتان 

س ســیمونوفواقعــی  گــر هــیچ ســندی مبنــی بــر . ، هــیچ اطالعــاتی در دســت نیســتبــور از طــرف د

ســندهکونیــف، ژوکــوف، روکسوفســکیحضــور کســانی ماننــد  انــد،  در  شــاره کردهها ا ، کــه برخــی نو

در شــوروی در " اسـپانیایی"حتـی امـروز معلـوم نیسـت کـه اعـدام ایـن نظامیـان . اسـپانیا وجـود نـدارد

نکـه شـاهدان ) توخاچفسـکیمـاجرای (چارچوب تصفیۀ ارتـش نـان بـه خـاطر ا نکـه ا ـا ا اتفـاق افتـاده 

ده مثــل سیاســتمداران و  -انــد  مزاحمــی بــوده انــد کــه سیاســتهای اســتالین در اســپانیا را بــه چشــم د

آرتـــور ، ســـینکوآنتونـــوف او، مارســـل رزنبـــرگ، میشـــل کولتســـوفخبرنگـــاران و دیپلماتهـــایی ماننـــد 

س همـه از [ .اند ، اعدام شدهاسپیگلگالس، اسلودسکیا مامورانی مثل  تاچفسکی ـانو توضـیحات 

 .]ویراستار ترجمۀ فرانسوی است

ده در اثری بـه نـام  ٢ د . بیـان شـده اسـت لـورنزو.سـزار منوشـتۀ  اسـپانیا و قـدرتآنارشیسـتهای این 

ســـنده کـــه بـــه خــانواده آنارشیســـت مبـــارزی تعلـــق دارد باعــث نشـــده تـــا ســـقوط رهبـــران  همــدلی نو

ط استثنایی"آنارشیست را که تحت عنوان  نهـان  ، دکترین و آموزه" شرا ـا گذاشـتند  های خـود را زیر

 .کند

کو ملچـور ٣ سـازمان جوانـان و سـپس دبیـر  جوانـان حـزب سوسیالیسـتسـازمان ، دبیـر سـابق فـدر

ــۀ حــزب کمونیســتو عضــو  سوسیالیسـت متحــد مــا امــروز در حــال انجــام «: نوشــت ۱۹۳۷، در ژانو

م ما به دنبـال کمـک بـه رشـد انقـالب دموکراتیـک. انقالب اجتماعی نیستیم تولیـد را سـازماندهی (»ا
یاســی حــزب کمونیســت اســپانیا در مــاه مــه ، عضــو دفتــر سآنتونیــو میخــه.]). اس[۸-۶. ، صــصکنــیم

زمــانی کــه بعضــیها حتــی از اشــاره بــه جمهــوری دموکراتیــک وحشــت داشــتند مــا «: میگفــت ۱۹۳۸

م کـه دفـاع از  کمونیستها به عناصری که شکیبا نبودنـد و وضـعیت را درک نمیکردنـد توضـیح میـداد

ایــن ). ۱۹۳۸مـه  ۱۸، بررومونــدواو(»جمهـوری دموکراتیـک علیــه فاشـیزم از نظــر سیاسـی درســت اسـت

ــا  ــارزۀ پیشــگیرانه ب عنــی مب ــه صــورت شــعار  در خالصــه"چپگرایــی"سیاســت،  اول «ترین شــکل خــود ب

 .در آمد» !پیروزی بر فرانکو

ــدادهای  ٤ شــی را در اقــداماتی کــه در فــردای رو ژوئیــه صــورت گرفــت  ۱۹نمونــه روشــن چنــین گرا

 .ی وسیعی که در سرتاسر اسپانیا صورت گرفتها سازی ها و اشتراکی خاصه در مصادره. میبینیم

ک نمونه از این برخورد حکم حکومت الرگو کابایرو است که ابتکـار وزیـر کمونیسـت کشـاورزی او،  ٥

بــه ســنته اور کــه مالکــان آنهــا بــه شــورش نظــامی مــرتبط بودنــد بــدون   بــود و بــر مبنــای آن، اراضــی و
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ایــن مــورد معیــار مصــادرۀ اراضــی نــه معیــاری  در . پرداخــت خســارت و بــه نفــع دولــت مصــادره میشــد

اجتمــاعی کــه سیاســی بــود و بــه همــین علــت مــورد اعتــراض همــه زمینــدارانی کــه در اردوگــاه فرانکــو 

بـه بـه ایـن خـاطر کـه در چـارچوب حقـوقی دفـاع از مالکیـت خصوصـی . نبودند قـرار گرفـت حکـم اور

ف شده بود به حکومت اجازه میداد اراضی انان تهیدسـت تصـاحب کـرده بودنـد را ای را که دهق تعر

ـا مالکـانی کـه در دادگـاه هـا تبرئـه شـده بودنـد بازگردانـد نتیجـه . به مالکان محتـاط، خـوش شـانس و 

گر اطمینانی به حفظ چیزی که به دسـت آورده بودنـد  سیاسی چنین سیاستی این بود که دهقانان د

 .نداشتند

کایی مامور در مسـکو و عضـو لوئیس فیشر ٦ کـی از انجمـن دوسـتان اتحـاد شـوروی، خبرنگار آمر  ،

از نظــر تروتســکی فیشــر نمونــۀ عناصــر لیبــرال بــورژوای مــدافع . تیررســهای مــورد عالقــۀ تروتســکی بــود

 .استالین بود

ــا" ادداشــتهای روزانــۀ"در  خــوان آنــدراده ٧ ــه بــه ایــن اشــاره میکنــد کــه سانســورگ ۶در  باتا ری فور

د تـا سانسـور کـردن فرازهـایی از  ه در ارگـان میلیشـیای کـ مانیفسـت کمونیسـتاستالینیستهای مادر

د،  .نقل شده بود نیز پیش میرفت کومباتینته روخو پوم مادر

هخوان مـچ ٨ شـت پـرده شـورش نظـامی بـود ،دار معروف ، سرما . کـی از محرکـان و دالالن اصـلی در 

هیسـپانو مدیر شرکت موتورسازی معروف : ردوگاه فرانکو قرار داشتندهای اسپانیا در ا همه بیزنسمن

افـت در سـال  لئـون بلـومبـا دخالـت  ۱۹۳۶کـه در سـال  سـوییزا توسـط فرانکـو بـه عنـوان  ۱۹۳۹نجـات 

 .شهردار بارسلون انتخاب شد

ــان تابســتان  ٩ و ، از وزرای کاتولیــک باســک مانوئــل ده ایروخــو ۱۹۳۷بــه ایــن اشــاره کنــیم کــه در جر

ه ـــاتی کـــه استالینیســـتها در حـــوزۀ تحـــت مســـئولیت او در دوران  ســـرما دار صـــاحب صـــنایع، از جنا

وزارت صورت داده بودند فاصله گرفت و به این ترتیب، هرچند به طور محدود، بـه آشـکار شـدن ایـن 

 .حقایق کمک کرد

ت اسـپانیا و خاصـه و تدارک سرنگون کردن وی ابتدا توسط حزب کمونیس الرگو کابایرواقدام علیه  ١٠

ندگان بین  . صورت گرفت تولیاتیالملل کمونیست در اسپانیا مانند  نما

ــس از انشــعاب در  ١١ کــه محــرک آن حــزب کمونیســت اســپانیا بــود، کوشــید  ت. خ. اوالرگــو کابــایرو 

ـــد در تـــاریخ  ـــک جلســـه در مادر  ۱۹۳۷اکتبـــر  ۱۷کـــارزاری عمـــومی بـــه راه انـــدازد کـــه در عمـــل بـــه 

س فعالیـت خـود را بـه دفـاع . شدفروکاسته  س از این اقدام حکومت بر او فشار آورد و کابایرو از آن 
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بـه عنـوان شـاهد و  پـوم رهبـراناز قربانیان سرکوب فروکاست و به عنوان نمونه در دادگـاه  -محدود  -

 .مدافع آنها ظاهر شد

ــری کــه در ســال  هرمــت.ج ١٢ ــای اســناد حــزب کم ۱۹۷۱در اث ــر مبن ونیســت اســپانیا منتشــر شــده ب

ســـد ـــک  ۵۱ترکیـــب حـــزب عبـــارت بـــود از  ۱۹۳۷در مـــارس «: مینو درصـــد از  ۱۰درصـــد دهقـــان، نزد

 ۵۱همچنــین اضــافه میکنــد کــه . درصــد کــارگران صــنعتی ۳۵مشــاغل آزاد و طبقــات متوســط و فقــط 

در دوران جنگ داخلی اشـاره » بورژوایی شدن اعضای حزب«درصد از اعضای حزب در ارتشند و به 

ــدی نیســت کــه حــزب کمونیســت .]). فــر[۴۶ -۴۹.، صــصکمونیســتها در اســپانیا(»کنــدمی در ایــن ترد

ــرای آندســته از مــدافعان " حــزب نظــم"اســپانیا بــدل بــه  ناهگــاهی بــود ب کــه در " نظــم"شــده بــود و 

ذیرفته نمیشدند  .محفلهای کارگری 

ــــۀ  ١٣ ــــه تنهــــا توده ۱۹۳۷و همینطــــور در مــــه  ۱۹۳۶در ژوئی ــــاثر از آنارشــــیزم و  ن هــــای کــــارگران مت

کالیزم بلکه بخش بزرگی از کادرهای سازماندۀ طبقۀ کارگر در مسیری انقالبی قرار گرفتـه  آنارکوسند

، ایــن مبــارز بیبــاک و دوروتــی. بودنــد کــه کــم و بــیش آگاهانــه بــه دنبــال قــدرت گــرفتن کــارگران بــود

امــا درســت در همــین وقــت شخصــی مثــل . ای از دل مبــارزات ژوئیــه در بارســلون بیــرون آمــد افســانه

ّتـــو و حکومـــت نقـــش  ت.ان.ث، در همکاریهـــای میـــان ت.ان.ث، دبیـــر کمیتـــۀ ملـــی خوراســـیو پر

ـه. ای داشت کننده تعیین ـانی کـه خـوان گارسـیا اولیو ک"، رهبـر جر نامیـده میشـد در " آنارکوبلشـو

، کـه خنرالیتۀ کاتالونیـانقش مهمی داشت؛ از اقتداری که داشت برای تداوم نهادهای  ۱۹۳۶ژوئیۀ 

در توقــف مبــارزات در بارســلون نقــش  ۱۹۳۷کومپــانیس در راس آن بــود، اســتفاده کــرد و در مــاه مــه 

فاء کرد تعیین کننده  .ای ا

ـــــه  ۲۳، وزیـــــر آنارشیســـــت حکومـــــت الرگـــــو کابـــــایرو در خـــــوان پیـــــرو ١٤  پولیتیکـــــادر  ۱۹۳۷فور

سد امـا بـه شـرطی کـه جنـگ را ادامـه . پیروزی ما به انگلستان و فرانسه بستگی داشته و دارد«:مینو

م ایـن اسـت...دهیم نه انقالب ـد در پـیش گیـر ادامـه دادن جنـگ و در کنـار آن تـدارک : راهی که با

دن انقالب  .»د

ــا عمــدا بــه شــکل مبهمــی از عبــارت  ١٥ ــا دارد اشــتباه ا" نگــرین -کابــایرو "تروتســکی  ســتفاده میکنــد 

ــومدر واقــع  در دو دور اول محاکمــات مســکو، در دوران ســرکوب . میکنــد ــان  پ ــد و در جر در مادر

چهـار وزیـر   -کـه نگـرین وزیـر اقتصـاد آن بـود -روزهای ماه مه در بارسلون، در حکومت الرگـو کابـایرو 

کا مونت، خـوان لـوپز، خـوان پیـرو: آنارشیست حضـور داشـت امـا . خـوان گارسـیا اولیـور، سـنیفـدر

ـان مـاه مـه  ا در . از ورود بـه حکومـت امتنـاع کـرد ت.ان.ث، ۱۹۳۷س از استعفای الرگو کابـایرو در 

گــران  ارویــن ولــف، کــورت النــدو، آنــدرس نــیننتیجــه بــه هنگــام بــه قتــل رســیدن  در  ت.ان.ثو د
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ای نگــاه او بــه  کــه ممکــن اســت عــده - لــورنزو. ســزار م. حکومــت خنرالیتــۀ کاتالونیــا حضــور نداشــت

سیاست آنارشیستها را در مقابل حکومـت نگـرین و کومپـانیس در ایـن  -را خصمانه بدانند  ت.ان.ث

نطـــور خالصـــه میکنـــد دوره بـــه شـــیوه آنارشیســـتها التمـــاس نگـــرین و کومپـــانیس را «:ای زمخـــت ا

ـــد ـــس از کنـــار گذاشـــته شـــدن). ۳۰۲.ص(»میکنن ـــانزده روز  از حکومـــت در پلنـــومی  آنارشیســـتها 

و  ت.ان.ثبــه ایــن ترتیــب، در آغــاز ســال بعــد . سراســری تصــمیم بــه بازگشــت بــه حکومــت میگیرنــد

 .وارد حکومت نگرین میشود ت.ان.ث ۱۹۳۸آوریل  ۲به جبهۀ خلق میپیوندند و  فایسپس 

ـادی آنارشیسـتها را خطـاب قـرار میـداد پـومدر ایـن شـکی نیسـت کـه  ١٦ اتش بـا نرمـی ز بـه . در نشـر

ــــه در مــــورد رفتــــار  ۲۳و  ۲۲ادداشــــتهای روزانــــۀ ، در خــــوان آنــــدرادهعنــــوان مثــــال   ت.ان.ثژانو

سد گر اتفـاق افتـاده اسـت، آنارشـیزم در اسـپانیا بـه «: مینو برخالف آنچه در انقالبهای کشورهای د

ــــا رفقــــای . صــــلی  ســــتمگیری انقــــالب اســــتاش ســــتون ا خــــاطر نیــــروی ویــــژه مــــا نمیــــدانیم کــــه آ

ـا نـه کالیست متوجه مسئولیتی هسـتند کـه عمـال بـر دوششـان واقـع اسـت  نـان نیـروی : آنارکوسند ا

شـان بسـتگی دارد تعیین ـادی بـه ا نده انقالب تا حـد ز ... کنندۀ  جنبش کارگری اسپانیا  هستند و آ

ــاد اســت کــه میت ت.ان.ثوزن  ــدادها آنقــدر ز ــان رو گــر تغییــر را وانــد جر ــا ســوی د ــک ســو  بــه 

م ...دهد ـدادها نیـروی کـافی نـدار م که بـرای تغییـر بنیـادی آهنـگ رو د ما از همان ابتدا چون مید

م وظیفه ادآوری کنیم کوشید شان  مسئله پـیش ...ای را که  بر دوش رفقای آنارشیستمان است به ا

ا اسـت و  . »بـه همـین خـاطر ارزشـش را دارد کـه بـر ایـن موضـوع تاکیـد شـود از هر چیز منافع پرولتار

س از ایـن تعارفـات نتیجـه میگیـرد کـه  ایـن . »در عمـل رفرمیسـتی عمـل میکنـد« ت.ان.ثآندراده 

داد اوبرر نوشته، ۀ آنارشیسـتها را عصـبانی میکنـد و همـین باعـث میشـود آنـدارده بـا سولیدار ا، نشـر

سد ۲۶اظهار پیشمانی در  ه بنو من فقط خواستم به رفتار متنـاقض کنفدراسـیون آنارشیسـتی «: ژانو

ـدادهای مهـم جـاری بـه طـور  و به این اشاره کنم کـه بـه خـاطر انقـالب ضـروری اسـت کـه در برابـر رو

ۀ کنفدارســیون آنارشیســتی برداشــت نادرســتی از ... منســجمتری برخــورد کنــد گمــان میکنــیم نشــر

از ایـن بابـت متاسـفیم امـا مـا در ایـن مـاجرا بـه دنبـال منـافع خودمـان نیسـتیم . منظور ما کرده اسـت

گـواه آن ایـن اعتـراف کـه . ما غرض بدی نداشـتیم. بلکه منافع انقالب است که برای ما اهمیت دارد

ـدادها را بـه سـمتی بـرد کـه نفود سازمان ما در جن بش کارگری آنقدر قوی نیست که بتواند جهت رو

گـاه مهمــی کـه . از نظـر مـا بیشــترین نفـع را بــرای انقـالب دارد درمیــان  ت.ان.ثمــا همچنـین بــه جا

م ک ماه بعدتر درمورد . »کارگران انقالبی دارد اشاره کرد سد پیروآندراده   ت.ان.ثوزیـر «: مینو

غـرض «و توضـیح میدهـد کـه » کامال موضعی رفرمیستی اتخـاذ کـرده اسـت - ت.ان.ثنمیگوییم  -

و اعضـــایی کـــه ایــن ســـازمان را در حکومـــت  ت.ان.ثفقــط نشـــان دادن تناقضــاتی اســـت کـــه میــان 

ندگی میکنند وجود دارد ا(»نما ه  ۲۶، باتا ک برخـورد فـردی نبـود). ۱۹۳۷فور  ۳سـرمقالۀ . این فقط 

ــامــارس  ــد باتا کلیــد تغییــر وضــعیت در . ســنگین اســت فــایو  ت.ان.ثلیت رهبــران مســئو «: میگو
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نهاسـت نهـا هســتند کـه جهـت انقـالب را تعیــین میکننـد. دسـت ا گـذاردن کلیــد . »عـالوه بــر ایـن، ا

نده در دست رهبران  دنبالۀ سیاستی بود که، همانطور که آندرس نـین  -حتی در کالم  - ت.ان.ثآ

ــن ســازمان در دســا ــای  ۱۹۳۶مبر در کمیتــه مرکــزی ای ــر مبن ــران " پیمــانی مخفــی"بیــان کــرد، ب ــا رهب ب

سـیون چـپ . بنا شـده بـود ت.ان.ث ایـن سـازمان  بـه انتقـاد تروتسـکی از  پـوماز ایـن نظـر انتقـاد اپوز

نهــا در . شــبیه اســت  ت.ان.ثفقــدان انتقــادی برادرانــه امــا محکــم از «: ی خــود نوشــتندضــدتزهاا

کـه تمـایزی  -هـای هـوادار ایـن سـازمان و طبقـۀ کـارگر در مجمـوع نتوانـد تمـایزی  باعـث شـد کـه توده

میــان ایــن دو ســازمان بگذارنــد و شــعارها و مواضــع هــر دوی ایــن ســازمانها در ذهــن  -اساســی اســت 

 . »کارگران قابل تشخیص نباشد

ۀ  ۲۶آندراده در تاریخ  ١٧ ادر  ۱۹۳۷ژانو کاییفددربارۀ گذشـتۀ  باتا  راسـیون کـارگری وحـدت سـند

ش به  طی را  که باعث شد این سازمان خود را منحل کند و اعضا سد و شرا بپیوندنـد  ت. خ .اومینو

کایی موجــود وارد مرکــزی شــوند کــه فدارســیون کــارگری « : را توضــیح میدهــد ــان مراکــز ســند از می

کایی بتواند در آن به بهترین شکل فعالیت کند را انتخـاب  ت. خ .اوهمـین خـاطر  و بـه. وحدت سند

گـر . »کردند تا با رهبری رفرمیستی آن که دشـمن اصـلی اسـت مبـارزه کنـد ـک بـار د بـه ایـن ترتیـب 

ــا  پــوممعلــوم شــد کــه  در ایــن مــورد نیــز برخــی از . امتنــاع میکــرد ت.ان.ثاز هــر گونــه اصــطکاک ب

ـد در کمیتـۀ مرکـزی دسـامبر . انتقاد خود را بیان کردند پوماعضای  نـدۀ مادر هشـدار داد  ۱۹۳۶نما

کی از تبعات  ـک شـدن «که  و اشـاره میکنـد . بـوده اسـت ت. خ .اوتصـمیم ورود بـه »  ت.ان.ثنزد

هــای رزمنــدۀ ایــن دو  ای در باالســت و پیونــدی میــان توده رابطــه ت.ان.ثکــه رابطــه ایــن ســازمان بــا 

گـر، . جود نـداردسازمان و  بـه کنگـرۀ مرکـزی  ۱۹۳۷، در گزارشـی کـه در اکتبـر خـوزه ربـولدر طـرف د

د رهبری  کاییرا سرزنش کرد چرا که  پومارائه میدهد معتقد است که با  فدارسیون وحـدت سـند

منحل کرد در حـالی کـه خـط درسـت عبـارت بـود  ت. خ. اوو  ت.ان.ثرا به خاطر وجود دو سازمان  

کایی ت. خ. او، نه به   ت.ان.ثنه به  «از  ک مرکز سند و اضافه میکند که با این شـعار . »، آری به 

ادی برای حفظ  کاییدالیل ز هر چند در همان وقت نیـز  -وجود میداشت  فدارسیون وحدت سند

ــود  ــادی عمــال منحــل شــده ب ــده  -در منــاطق ز کایی د ــه عنــوان مــدافعان وحــدت ســند ــز ب ــا نی و م

م  .»میشد

افـت فلیکس مورو ١٨ کایی، بر اسـاس اطالعـاتی کـه مسـتقیما ار جبهـۀ آراگـون در ، تروتسکیست آمر

در جبهــۀ آراگــون در شــورای ســربازان جبهــۀ آراگــون انتخابــاتی  پــومکــرده بــود نوشــت کــه میلیشــیای 

 انقـالب و ضـدانقالب در (برگزار نکردند و در واقع رهبری آنان برگزاری انتخابـات را ممنـوع کـرده بـود
، در *خـــوزه ربـــول. نکـــرده اســـتنیـــز از چنـــین شـــوراهایی صـــحبت  اورول.]). انـــگ[۷۱.، صاســـپانیا

بـه اعضـای «را سـرزنش میکنـد کـه چـرا  پـومرهبـری  ۱۹۳۷در اکتبـر  پـومگزارشی برای کمیته مرکزی 
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در واقع بـه نظـر . »اجازه داد که جلوی فعالیتهای سیاسی میلیشیا را بگیرند گردان لنینحزب، رهبر 

در آنجــا نــه بــه دنبــال گســترش میلیشــیای خــود بــود و نــه بــه آنهــا آمــوزش سیاســی  پــومیرســد کــه م

ش کاتالونیــا(میــداد ــد ). ۲۶۳.، صدر ســتا ۀ : از ایــن نظــر اســتثناء بــود پــومالبتــه ســازمان مادر نشــر

ۀ سیاســی خیلــی رزمنــده پـوممیلیشــیای  عــالوه بــر ایــن بــه طــور خســتگی . ای بــود در ایــن جبهــه نشــر

ذی   .های رزمندگان در میان میلیشیای خود دفاع میکرد ری از انتخابات کمیتهنا

ات آن خوزه ربول*  چهـرۀ  ۱۹۳۶-۳۷در سـالهای . از مسئولین پوم از همان آغـاز تاسـیس و مـدیر نشـر
ش چــپ در درون حــزب بــه فرانســه مهــاجرت کــرده و در جنــبش مقاومــت  ۱۹۳۹در ســال . اصــلی گــرا

  .به دست گشتاپو بازداشت میشود. سوسیالیستی شرکت میکند
در ابتـدای تاسـیس ایـن  پـومت کلـی این جمله تروتسکی درست نیست مگر آن که منظورش سیاسـ ١٩

کایی مختص به خـودش نداشـت و . سازمان باشد همانطور که میدانیم پوم از آغاز جنگ داخلی سند
کاییدر  افته بود)FOUS( فدارسیون کارگری وحدت سند هدف ایـن فدارسـیون کوشـش . سازمان 

جاد برای کایی واحد بود ا   .ک مرکز سند
اتفاقـا ایـن موضـوع در . بـه میـل خـود خواهـان چنـین چیـزی بـوده باشـد پـومنمیشود تایید کـرد کـه  ٢٠

فرمـــول  ۱۹۳۴مـــورد بحـــث قـــرار گرفتـــه بـــود و در فرانســـه در ســـال  الملـــل چهـــارم بینبخـــش فرانســـۀ 
کاها و "مطــرح شــد و اتفاقــا تروتســکی بــود کــه بــه جــای آن فرمــول " میلیشــیای خلــق" میلیشــیای ســند

اقع ناچار شد میلیشیای خودش را بسـازد چـرا کـه از همـان سـاعات در و  پوم. را ترجیح میداد" احزاب
ایـن وضـعیت بـرای . واحـد میلیشـیایی خـودش را سـاخت  اولیۀ شورش فاشیستها، هر سـازمان کـارگری

ّــت؛ خاصـــه در مـــورد تقســیم تســـلیحات پــوم عـــالوه بــر ایـــن، داشـــتن . بیشـــتر دردســر داشـــت تـــا مز
ــوممیلیشــیای متمــایز در جبهــه  ــه شــدت پ ــود را ب ــذیر و وابســته ســاخته ب ــال . آســیب  ــوان مث ــه عن ب

د بدون سـالح مانـد چـون  کالیسـتمیلیشیای پوم در مادر سـالحهایی کـه اضـافه مانـده  حـزب سند
 پـومتصـادفی نیسـت کـه تلفـات . رسید پومبود را به پوم داد که آن هم به تعداد اندکی از میلیشیای 

اد بود؛ در عـرض شـش مـ د خیلی ز عـالوه بـر . نفـر کشـته شـدند ۹میلیشـیا  ۱۰اه از هـر در جبهۀ مادر
نشان داده که چطور کمبـود سـالح در جبهـۀ آراگـون باعـث تلفـات سـنگین مبـارزان  جورج اورولاین 
نگونـه اسـت کـه . شد پوم ـاا ـه قطعنامـۀ کمیـۀ اجرایـی  ۲۱ی باتا را منتشـر میکنـد کـه در آن  پـومژانو

نکـه  گـر «:برای خروج از این وضـعیت راه حلـی ارائـه شـده و آن ا مبـارزان و هـواداران در واحـدهای د
تقسیم شوند مگر در حالتی که این امکان باشد که با کنترل مسـتقیم و بـا کادرهـای خودمـان بتـوانیم 

م انهای ســازمان توســط افــراِد مطمــئن و نکتــۀ آخــر ایــن کــه حفاظــت از ســاختم. »گــردان کــاملی بســاز
ط جنــگ داخلــی  ناشــی میشــد و ایــن  -تعــدی مکــرر بــه رزمنــدگان و دفــاتر  -ضــرورتی اســت کــه از شــرا

ــوممنصــفانه نیســت کــه تروتســکی  ــرای حفــظ دفــاتر و  پ ــن کــه از میلیشــیای خــودش ب ــه خــاطر ای را ب
  .ساختمانهای خودش استفاده کرده سرزنش میکند

تروگـراد کنفرانسـی تشـکیل  ۱۹۱۷مارس  ۲۸در روز  ٢١ کها در  پیش از بازگشـت لنـین بـه روسـیه، بلشـو

، میخواسـتند حـزب را بـه سـوی مصـالحه نفمکـااستالین کـه تـازه از سـیبری بازگشـته بـود، و . دادند
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قدرت بـه دو ارگـان قسـمت شـده کـه هـیچ کـدام «: استالین در گزارش این کنفرانس گفت. بکشانند

ــدتمــام قــدرت را در دســت ند ــد وجــود . ارن ــن دو ارگــان اصــطکاک و نبــردی وجــود دارد و با میــان ای

ف میــان ایــن دو ارگــان تقســیم شــده. داشــته باشــد ت در واقــع ابتکــار عمــل دگرگونیهــای . وظــا ســوو

انقالبی را در دسـت گرفتـه و اکنـون فرمانـدٔه انقالبـی مـردم شورشـی و ارگـانی اسـت کـه بـر حکومـت 

ت در واقـع نقـش تحکیمـبخش دسـتاوردهای مـردم انقالبـی را بـر حکومت موق. موقت نظارت میکند

ت نیروهــا را بــه حرکــت در مــی. عهــده گرفتــه اســت حکومــت موقــت . آورد و نظــارت میکنــد ســوو

خوران و آشفته نقش تحکیمبخش دستاوردهای مردمِی تا به امروز متحقق شده را بـر عهـده  سکندری

دن با متو«این گزارش خواهان . »دارد ند گسستن از بورژوازی متوسطوقت خر بـود » قف کردن فرا

حکومـت موقـت آنقـدرها کـه تصـور میکنـیم «و بـا مطـرح شـدن مسـئلٔه قـدرت مخـالف بـود و میگفـت

ه. قابـــل اعتمـــاد نیســـت ـــت ســـرما ـــٔه حما ا ش بـــر  های فرانســـوی و انگلیســـی و انفعـــال  تمـــام نیـــرو

جاد حس همدلی است ی است که حزب کمونیسـت اسـپانیا این خط، که همان خط. »شهرستانها و ا

گـــر مـــدافعان جبهـــٔه خلـــق از آن دفـــاع کردنـــد، توســـط  از .(لنـــین درهـــم خـــرد شـــد تزهـــای آوریـــلو د

 )Voprosy Istorii K.P.S.S., n°5, 1962, p. 112: صورتجلسه کنفرانس

های ذغالســـنگ لهســـتان بـــه اســـپانیا، بـــه فرانکـــو در شکســـتن  در ســـالهای آخـــر، ارســـال محمولـــه ٢٢

اس کمک بزرگی کرد  .اعتصابهای معدنچیان آستور

ـذیرفت  ژنرال میاخا ٢٣ است خونتایی را  ان جنگ داخلی حزب کمونیست را ترک کرد و ر ا پیش از 

تانیـا، آن را بـرای حـذف رهبـر ژنرال کاسـادوذیرفت که  ـت بر ان حـزب کمونیسـت و ، احتماال با حما

ـس ژنـرال روخـوکی از همکـاران اصـلی وی، . برای خاتمٔه جنگ داخلی ساخته بود هنگرین و مذاکر   ،

ان جنگ به اسپانیای فرانکیست بازگشت ا   .از 
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ک کشور بدل به  الکتیک تاریخ این تناقض را روا میدارد که انقالب پرولتری در  د

گر شود همین تراژدی ده سال پیش بر صحنۀ  .بزرگترین مانع انقالب در کشوری د

آنجا نیز بروکراسی شوروی تمام وزن مادی را که دولتش . انقالب چین اجرا شد

. غصب کرده بود بر کفۀ ترازو افکند تا مانع پیروزی کارگران و دهقانان چینی شود

ادی دارد و از این رو این نمونه کافی  ای باختری فاصلۀ ز اما چین تا کارگران ارو

ا بی اعتبار گرداندنب امروز که همان صحنه . ود تا کمینترن را در چشم کارگران ارو

برای . در برابر چشمان کارگران اسپانیا تکرار میشود مسئله متفاوت است

عاجلتر از این نیست که دگرگونی ای  پرولترهای انقالبی امروز هیچ وظیفه

ا نشان دهند د هر . ضدانقالبی کمینترن را به پرولتار که هنوز در این مورد ترد

این : کمونیست را بخواند الملل بیندارد کافی است آخرین قطعنامۀ کمیتۀ اجرایی 

دقطعنامه دربارۀ  هیئت رئیسه کمیتۀ اجرایی «: انقالب اسپانیا از جمله میگو

کمونیست سیاست کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اسپانیا را تایید  الملل بین

زحمتکش برای نبرد های  مبتنی است بر بسیج هواداران و تودهسیاستی که . میکند

کتاتوری  ارلمانی را نابود کرده و بجای آن د م  علیه فاشیستها که میخواهند رژ

فاشیستی بنشانند؛ سیاستی که به دنبال دفاع و تحکیم جمهوری دموکراتیک و 

م ضامن تمام آ. ارلمانی به رهبری جبهۀ خلق است زادیها و حقوق چرا که این رژ

مردم اسپانیاست و بسترهای مادی فاشیزم را به خطر انداخته و جایی برای آن باقی 

م جبهۀ خلق مردم اسپانیا میتوانند ارادۀ خود را بیان . نگذاشته است تحت رژ

  ».کرده و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند

ز زحمتی بیمعنی بودن این عبارات چنان بدیهی است که حتی رد کردنشان نی

ارلمانی«این قطعنامه از . بیهوده خواهد بود که در آن  جمهوری دموکراتیک و 

اتفاقا برعکس، فاشیزم مشروعترین . صحبت میکند »جایی برای فاشیزم نیست

آنقدر مشروع، که امروزه، در دوران انحطاط . فرزند جمهوری دموکراتیک است

با هیچ جمهوری دموکراتیکی ب ه داری، تقر اقی نمانده که در آن تعداد قابل سرما

از این گذشته، وجود این نیروها نشانۀ . توجهی از عناصر فاشیست فعال نباشند

های دوم و سوم بهترین فرصتهای الملل بینروشنی است از این که خیانتهای 
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ا ربوده است بکارانۀ جبهۀ خلق نه تنها . پیروزی را پیشاپیش از پرولتار دروغهای فر

دشیزم را به خطر نیانداخته بلکه موقعیت فا . دارد هر دم بر فرصتهای آن می افزا

در فرانسه، هرچه حکومت جبهۀ خلق در چشم توده ها بی اعتبار میشود فرصتهای 

دوریو نیز حاصل انحطاط استالینی  .روز به روز بیشتر میشود ٣دوریوو  ٢الروک

  . است

ک کالم، هیچ  ارلمانی " بستر مادی"در  برای رشد فاشیزم مساعدتر از جمهوری 

ا است که بانیست و  کتاتوری پرولتار ارلمانی شدن قادر  فقط د گزین جمهوری  جا

شه برکند الملل کمونیست  به این نیز اشاره کنیم که بین. خواهد بود فاشیزم را از ر

نیز تا به حال جرات بیان آن را  کومپانیسو  آزانیاچیزی را مطالبه میکند که 

 الملل بینهیئت رئیسه کمیته اجرایی «. احیاء مالکیت خصوصی: نداشته اند

موضع [. کمونیست موضع حزب علیه ملی کردن عجوالنۀ صنایع را تایید میکند

د در چارچوب دفاع از جمهوری ] حزب کمونیست این است که ملی کردنها با

د متوقف شودو در نتیجه  [باشد حزب علیه . ]ه.و. س از خاتمۀ جنگ داخلی با

ستد و معتقد  تحرکات دشمنان مردم برای تضعیف اقتصاد و کارشکنی در آن می ا

د فقط شامل بنگاه هایی باشد و همدستان مس تقیم و است که ملی کردن با

اگر کسی برداشت ما از این قطعنامه را . »غیرمستقیم شورش نظامی اند

د  . حزب کمونیست اسپانیا را بخواند ۱۹۳۶سپتامبر  ۱۸ بیانیۀغرضورزانه میداند با

مصادره هایی که توسط کارگران صورت میگیرد «: از جمله میخوانیم بیانیهدر این 

جاب کرده است اقداماتی موقتی اند میتوانیم نقل . »که ضرورتهای جنگ ا

اایی از قوله گری که رهبر حزب *هرناندز، اسیونار و استالینیستهای اسپانیایی د

 الملل بینقطعنامۀ کمیتۀ اجرایی . همین حرفها را تکرار میکنند اضافه کنیم

ت خط سیاسی حزب کمونیست اسپانیا است . کمونیست هدفش رسما تایید و تقو

مالکیت خصوصی و احیاء : ت که استالینیستها چه میخواهنددر نتیجه روشن اس

ارلمانی   . سپس استالینیستها میتوانند کابینه بازی خود را از سر گیرند. جمهوری 
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میبینیم که برای توجیه سیاستهای ارتجاعی کمینترن در اسپانیا، که استالین 

سینهایی در سراسر دنیا سر بر آورده اند تا " بزرگ" منشاء است، مثل علف هرز تئور

تی خلل  ذیر با جد د را از سر خو  ۱۷۸۹کنند که اسپانیای امروز سال " اثبات"نا

د جامعۀ بورژوایی را از یوغ فئودالیزم نجات داد نه  ۱۹۱۷میگذراند نه  نکه با را؛ و ا

ا را از یوغ جامعۀ بورژوایی نکه پرولتا حتی فکر کردن به این تئوریها عرق شرم بر . ا

ه ۱۵۰و گویی رشد ت. پیشانی آدمی مینشاند داری که با نیرویی  سال گذشتۀ سرما

فقط بر اسپانیا هیچ اثری را دگرگون کرده  ی متمدنخارق العاده چارگوشۀ دنیا

بای خفته"تو گویی اسپانیا همچون ! نگذاشته است در خوابی عمیق فرو رفته " ز

کباره در سال  ه با بوسۀ شیطانی شاهزاده فرانکو از خواب بیدار شد ۱۹۳۶بود تا به 

و نه قرن  -و برای حقوق بشر و مالکیت خصوصی و آرمانهای قرن هجدهمی 

مضحک از ای  در واقع استالینیستها امروز برای اسپانیا به شیوه! بجنگد -بیستمی 

کها در سالهای همان چیزی دفاع میکنند که  دفاع  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵پیشتر منشو

ا موضعی  در مورد چین از  ۱۹۲۵-۲۷ استالین و بوخارین در سالهای که میکردند؛ 

رفرمیستهایی  این همان موضعی است که تا به امروز توسط. آن دفاع میکردند

گرانو  بستیروو  پریرو همچون که در تمام ای  دفاع میشد؛ همان تئوری از آن د

دادهای مهم قرن بیستم ورشکستگی کامل خود را اثبات کرده است این که  .رو

امروز اتحاد شوروی با این توجیه که اسپانیا هنوز برای انقالب پرولتری آماده نیست 

د میشود " شوروی"مانع  شدن اسپانیا میشود تناقضی است که با این واقعیت تشد

که کسانی که از چنین تئوری دفاع میکنند همان غاصبان انقالب پرولتری در 

غیرقابل قیاسی از اسپانیای امروز عقبمانده تر  به طور  ۱۹۱۷کشوری اند که در سال 

ای  ۱۹۲۰در اسپانیای : این ارقام درستی گفتۀ ما را نشان میدهند. بود پرولتار

س از . درصد از کل جمعیت را تشکیل میداد ۲۵صنعتی  با رشد چشمگیر شهرها 

افته است ش هم  ای صنعتی  ۱۹۱۳در روسیۀ تزاری . جنگ این رقم افزا پرولتار

برای روسیه  نسبتاین  ۱۹۲۸حتی در سال . درصد جمعیت را تشکیل میداد ۱۶،۷

چهل درصد جمعیت اسپانیا شهرنشین است و . درصد بیشتر نبود ۱۷،۳شوروی از 

ک میلیون نفر جمعیت  د بیش از   برخی شهرهای بزرگ مثل بارسلون و مادر
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درست است که . درصد جمعیت شهرنشین بود ۲۰در روسیۀ تزاری فقط . دارند

شبکۀ راه آهن اسپانیا خیلی محدود است اما همین نیز از شبکۀ راه آهن روسیۀ 

 ۱۰۰کیلیومتر در ازای هر  ۳،۱(تزارِی پیش از جنگ جهانی اول بع مراتب بزرگتر است

سه با    ).کیلومتر مربع ۱۰۰کیلومتر در ازای هر  ۰،۴کیلومتر مربع در مقا

ا اسپانیا به تن هایی و در انزوا قادر به ساختن سوسیالیزم خواهد بود این پرسش که آ

از این نظر  هیچ کشوری برای ساختن سوسیالیزم آماده نیست و این . بیهوده است

ا . را با قاطعیت بیشتری میتوان در مورد روسیۀ تزاری گفت ی الملل بینسوسیالیزم 

ا اصال وجود نخواهد داشت مسکو با  این حقیقت را محاکمات شرم آور . است 

اد زد اما اسپانیا از این نظر برای سوسیالیزم . بلندترین صدای ممکن به جهان فر

ۀ مالی بین المللی در این کشور چنان بورژوازی مرتجعی  آماده است که سرما

هساخته که  گر هیچ تکلیف مترقی برای تحقق نداردداری  سرما نجا د اسپانیا .در ا

هاز زنجیرۀ ای  به عنوان حلقه جهانی که وارد مرحلۀ انحطاط خود شده داری  سرما

ت میکشاند برای سوسیالیزم آماده است تنها مقلدان . و دارد دنیا را به پرتگاه بربر

استالینی منشویزمند که میخواهند به ما توضیح دهند که چرا بورژوازی لیبرال 

س از صد سال هنوز نتوانسته  ارلمانی دموکراتی"اسپانیا  ا . بسازد" کجمهوری  آ

ا دائما ژنرالهای ارتش را به کمک میطلبید؟  همین بورژوازی نبود که از ترس پرولتار

آلمان، انقالبی پرولتری بود که  ۱۹۱۸اسپانیا، همانقدر که انقالب  ۱۹۳۰- ۳۱انقالب 

ا در آن بخاطر غیاب رهبری انقالبی حاصل پیروزی خود را از دست داد   . پرولتار

نیاکفرانسه کودتای  ۱۸۴۸الب همانطور که انق د، همانطور که  کاو را به خود د

س  کورنیلوفشوروش  ۀ روسیه آمد و همانگونه که از  به دنبال انقالب فور

مار پوتِچ  و سپس فاشیزم آمد،  هیتلرو  لودندورفو برآمدن  کپ جمهوری وا

 سانخورخوو ودریورا مپراسپانیا نیز دائما پوتچها و شورشهای " دموکراسی"حاصل 

ا در سالهای . و فرانکو است کسی در کمینترن به خود جرات میداد که  ۱۹۲۰ - ۲۳آ

ندگان فئودالیزم علیه  کپ هو لودندورف را نما مترقی بداند و بر این داری  سرما

خواهانی همچون  برای دفاع از جمهوری جبهۀ  اشترسمانو  ورثمبنی با جمهور
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نیز در آن زمان چنین پرتوافشانی هایی  لچرواحتی کسی چون خلق تشکیل دهد؟

 !نمیکرد

ند اسپانیا هنوز برای سوسیالیزم آماده نیست و تازه در آغاز تئوری هایی که میگو

اند که کارگران اسپانیا، فارغ  مسیر انکشاف بورژوایی است چنان مضحک و بیمعنی

نک اشتراکی کی، هم ا . اند گرفته سازی اقتصاد را به دست از این توقعات منشو

خاصه در کاتالون، علیرغم کارشکنی رهبری سیاسی که مدافع حفظ مالکیت 

جی درخشان حاصل شده، و نه تنها صنایع  خصوصی بر وسائل تولید است، نتا

های بزرگ  که ترامواها و تاکسیها و فروشگاهجنگ و صنایع راه آهن اجتماعی شده بل

کاها اداره ها ه و سینماها و تئاترها و هتلها و کافه م اکنون به دست کارگران و سند

  .نمیشود یاقتصاد  تحرکنارس بودن اقتصاد اسپانیا مانع از . میشود

اگر رهبری سیاسی واحدی وجود میداشت که از این جنبش در برابر موانع و 

ت و برنامۀ واحدی در  ، از این آورد میمقاومتها دفاع کرده و اقتصاد را تحت مدیر

رهبری سیاسی اما  .آمد به دست مینتایج خیلی درخشانتری ها سازی  اشتراکی

خواهان بورژوا و ماموران استالینیست آنهاست که  همچنان در اختیار جمهور

ت میکنند و لوایح اجتماعی سازی را امضاء  هرچند در ظاهر از این جنبش حما

خیانت  میکنند اما این کار را صرفا برای آن میکنند که در فرصت مناسب به آن

  .کنند

کی کمیتۀ  با این همه اگر خیانت استالین در اسپانیا را صرفا نتیجۀ سیاست منشو

م کمونیست بدانیم جای علت و معلول را عوضی گرفته الملل بیناجرایی  . ا

بوروکراسی استالینی همیشه دشمنی عمیقی با تئوری داشته و آن را صرفا ابزاری 

اگر امروز استالین را . خود دانسته است در جهت منافع مادی و فرصتطلبانۀ

سی میدانند، به هیچ وجه بخاطر توانایی فکری و " بهترین شاگرد لنین"ن و تئور

است که با  او.پ.گقدرت صرفا مادی ناشی از نیست، بلکه اش  نیروی استداللی

بهرمندی از وسائل به شدت موثری که در اختیار دارد میداند چگونه تمام 

شه"ف صداهای مخال   . را از میان بردارد" های استالین اند
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الیزم  گر این موضع متخاصم در برابر انقالب، ائتالف نظامی شوروی با امپر علت د

میترسند که اگر به نفع اسپانیای شوروی موضع  لیتونیوفاستالین و . فرانسه است

ان بروکرات به نیروی . بگیرند فرماندهان نظامی فرانسه به دامان هیتلر بگریزند آقا

ای فرانسه هیچ اعتمادی ندارند رهبران شوروی، . اقدام خودانگیختۀ پرولتار

ا همانطور که در آغاز کوشیدند، ترجیح میدادند در مورد جنگ داخلی اسپانی

با این همه، امروز نیز آمادگی کامل خود را برای .  موضعی کامال بیطرف اتخاذ کنند

این واقعیت که . شرکت در محاصرۀ هر دو طرف تخاصم در اسپانیا اعالم کرده اند

را کامال باز گذاشته تا جلوی گذر داوطلبان از  بلومحزب کمونیست فرانسه دست 

  . جهت استمرز اسپانیا را بگیرد نیز در همین 

ت  بیطرفی اتحاد شوروی به هنگامی که هیتلر و موسولینی فعاالنه از فرانکو حما

گری برای بروکراتها به همراه خواهد داشت اگر فرانکو پیروز شود . میکنند خطر د

ش داده و مواضع خارجی خود را تا حد  هیتلر فشار خود بر فرانسه را به شدت افزا

ادی بهبود خواهد بخشید ای . ز گر، اگر کمینترن آشکارا به پرولتار در طرف د

اسپانیا خیانت کند نفوذ خود را در طبقۀ کارگر جهانی کامال از دست داده و عرصه 

تحت . ، که تا حد مرگ از آن نفرت دارد، باز خواهد گذاشت"تروتسکیزم"را برای 

یز، به همین فشار دوگانه بود که تصمیم گرفتند به جمهوری اسپانیا کمکی ناچ

سازی در کار  اجتماعی: شدت ناچیز، برسانند؛ آن هم مشروط به اجرای چند بند

تی در کار نباشد بلکه  د حفظ شود؛ سوو نباشد بلکه مالکیت خصوصی با

ا تشکیل  دموکراسی بورژوایی حفظ شود؛ ارتش سرخی متشکل از میلیشیای پرولتار

خواه تحت فرمان افسران بو  رژوازی احیاء گردد؛ نشود بلکه ارتش جمهور

عنی هر گونه اقدام پرولتری ضداستالینی از بین برود"تروتسکیزم" این . ، 

ک با الزامات داخلی، بروکراسی استالینی را ناچار  مالحظات بیرونی، در پیوند نزد

ه بروکراسی استالینی حاال که موفق شده . ای در پیش گیرد کرد که چنین رو

ای بروکراتیک تبدیل کند نخواهد  خانه د شوروی به مردهانقالب پرولتری را در اتحا 

گری از دنیا جمهوری شوروی جوانی سرشار از نیرو با  ذیرفت که در گوشۀ د

ای مستقل و آگاه به نیروی خود شکل بگیرد اگر چنین شود، این تناقض . پرولتار
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ای  اسپانیا این چنان در چشم جهانیان چشمگیر خواهد بود که برادران روِس پرولتار

گر برخاسته و بساط  ک بار د نمونه را به گذشتۀ پرافتخار خود پیوند داده و 

استالین و همدستانش . فرمانروایی و امتیازات بروکراسی حاکم را برخواهند چید

این را خوب میدانند و به همین خاطر است که نوعی منجیگرایی ملی را ترویج 

ع گان،  نی مارکس و لنین و استالین، سوسیالیزم را میکنند که بر اساس آن خدا

دۀ روس محفوظ داشته به این سبب است که از هر حرکت . اند صرفا برای قوم برگز

  . پرولتری مستقل در هر کجا که باشد میترسند و آنرا در نطفه خفه میکنند

ک اصل است  د  -ک اصل مارکسیستی نه استالینی  - با این همه، این  که میگو

ت شده و  موقعیت اتحاد شوروی فقط و فقط با ظهور دولتهای شوروی نو تقو

افت نجا است که میفهمیم منافع اتحاد شوروی. استمرار خواهد  دستاوردهای (از ا

و میبینیم . تا چه اندازه با منافع بروکراسی در تناقض است) پرولتری انقالب

ذیر بروکراسی و  اکاری وصفنا نها نامهایی همچون که در صف آ(را" دوستانش"ر

ش مانو   رومن روالن نر که منافع اتحاد شوروی را با ) نیز به چشم میخورد ها

کی کرده و با تمام توان میکوشند هر صدای منتقد  منافع بروکراسی حاکم بر آن 

نشان " مامور مزدور گشتاپو و همدست هیتلر"اعتبار کرده و او را  سی را بیبروکرا

  . دهند

رهایی ملی و "که با سیاست اش  آن هم از جانب استالین و بروکراسی عامل گشتاپو؟

کاهای سرخ"، با سیاست "اجتماعی ، "فاشیزم سوسیال"احمقانۀ " تئوری"و با " سند

. که به دست خود استالین تدوین شده، بیش از خود هیتلر در پیروزی او سهیمند

ه که قانون ارث را احیاء داری؟ آن هم از جانب کسانی  توطئه برای احیاء سرما

میکنند، مدیران کارخانه ها را بدل به استثمارگران کارگران کرده و از بدترین انواع 

ش میکنند؛ کسانی که " کاری قطعه" به عنوان شکل سوسیالیستی کار ستا

ترین شکل ناسیونالیزم عوض کرده و در سراسر کشور بار  مارکسیزم را با احمقانه

گر به شیوه اختالل در اقتصاد؟ آن هم از جانب  .دگی بورژوایی بها میدهندهای زن د

اده از حد در برنامۀ  با اشتراکیکسانی که  ساله اول، کشاورزی اتحاد  ۵سازی ز
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شوروی را چنان نابود کردند که هنوز نیز نتوانسته به وضعیت قبل از آن بازگردد؛ 

تی نادرست مسئول تمام حوادثی ند که در خطوط راه ا همان کسانی که با مدیر

  . آهن و در کارخانجات رخ میدهد

  استراتژی پوم

چپ و  بلوک کارگری و دهقانیاز ادغام ) پوم(حزب کارگری وحدت مارکسیستی

این حزب در تئوری و در سطحی انتزاعی به . آندرس نین شکل گرفت کمونیست

سه با  خصلت پرولتری انقالب اسپانیا باور داشته و حتی صرفا همین نکته در مقا

گاه متفاوتی قرار میدهد این حزب بخاطر . مواضع استالینیستها پوم را در جا

گاه مردمی ) مورینمیراث (اشتباهات گذشته ا تنها توانست در کاتالون 

به همین خاطر وقتی میخواهیم از سیاستهای پوم صحبت . اشته باشدای د گسترده

نجاست که بخش . کنیم درستتر است که دربارۀ کاتالون صحبت کنیم جالب ا

با مواضع کمینترن، که به نقد آن  ٤دلبایو -اصلی مواضع حکومت مرکزی کابایرو

  . پرداختیم مطابقت دارد

ارلمانی و به نفع انقال هرچند، (ب سوسیالیستی موضع گرفتپوم علیه جمهوری 

) همانطور که در ادامه نشان میدهیم، بی آنکه نتایج عملی چنین مواضعی را بپذیرد

ش نفرت کمیتۀ اجرایی تقلبی مسکو را به بار آورد در قطعنامۀ کمیتۀ . و همین برا

م و پوم در آن به دفعات به  الملل بیناجرایی  کمونیست که از آن نقل کرد

  : آمده است) هرچند متاسفانه الیق این اتهام نبوده(متهم شده" یزمتروتسک"

کمونیست، مبارزۀ حزب کمونیست  الملل بینهیئت رئیسۀ کمیتۀ اجرایی «

گر سازمانهای جبهۀ خلق از مبارزۀ این حزب با ] اسپانیا[ ت د ، "تروتسکیزم"و حما

تروتسکیستها برای هیتلر و فرانکو . عامل هیتلر و ژنرال فرانکو،را تایید میکند

جاسوسی کرده و تالش میکنند وحدت جبهۀ خلق را از بین ببرند و بطور 

یه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تهمت و افترا میپراکنند و از سازمانیافته عل

بکارانه برای  از آنجا . ورود فاشیستها به اسپانیا استفاده میکنندتمام روشهای فر
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خواه مخفیانه به خرابکاری مشغولند،  که تروتسکیستها در دل گردانهای جمهور

حزب کمونیست اسپانیا کمونیست سیاست  الملل بینهیئت رئیسۀ کمیتۀ اجرایی 

را که عبارت است از تالش برای از میان بردن تمام و کمال و همیشگی تروتسکیزم 

  ».عامل ضروری پیروزی فاشیزم، تایید میکند -

ۀ  تونگنشر چه فولکزا که این مقاله را منتشر کرده در همین ) استالینیست( دو

. اند پانیا لنگر انداختهدر اسهای نظامی آلمان  شماره معترض است که چرا دسته

همین اعتراض به بروکراسی استالینی هم وارد است که میکوشد همان روشهای 

ی بورگیاهمانطور که . آور محاکمات مسکو را عینا در اسپانیا پیاده کند حیرت

ک  کرملین، این آدم مزخرف و نادان و عاری از هرگونه خالقیتی، تمام حزب بلشو

می را به گند کشیده  آنرا بی آبرو کرده و * میکادو و به روش ماموران گشتاپو وقد

به خاک می " سگهای هار"انقالب روسیه را همچون های  سرشناسترین چهره

ک حزب،  افکند،همدستان استالین در اسپانیا نیز با شنیعترین روشها به تمام 

ای اسپانیا، اتهام ا برای پراکنی میکنند تا زمینه ر  عنی بخش مهمی از پرولتار

  . قتلعام آن مهیا کنند

همانطور که پیشتر گفته شد، علیرغم آنکه میان ما و پوم اختالفات سیاسی متعدد 

. و عمیقی وجود دارد، ما بطور تمام و کمال از اهداف این حزب دفاع میکنیم

، حزب برادر پوم در آلمان، که از حزب کارگران سوسیالیست آلماناز برعکس،ما 

بارسلون استفاده میکند تا جلوی هرگونه انتقاد به استالینیزم را تمام نفوذش در 

د خواهان . بگیرد،دفاع نمیکنیم همۀ احزاب سالم و صادق جنبش کارگری دنیا با

می و پوم  پراکنیهای بی خاتمۀ تهمت شتوانه علیه تروتسکیستها و بلشوکیهای قد

د جلوی رواج روشهای اگر جنبش کارگری جهانی نمیخواهد از بین برود با. شوند

نگ   . را در اردوگاه خود بگیرد گوئر

مسکو مانع از آن نیست که اختالفات های  اما همبستگی کامل با پوم علیه دسیسه

نجا موضوع . بلند اعالم نکنیم خود را با این حزب با صدای حق با چه کسی «ا

نجا مسئله فرجام انقالب اسپانیاست »است؟ حتی . ا بحثهای مالنقطی نیست؛ ا
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دادها دیر شده باشد اما دستکم با این انتقادها  اگر االن برای تغییر دادن مسیر رو

دادهای اسپانیا چطور در سطح  برای . ی اثر میگذارندالملل بینمیتوان فهمید رو

جازه دهید  از اساتیدمان مارکس و آنکه موضع خود را در مورد پوم روشن کنیم ا

م س قرار . انگلس کمک گیر ار این دو نفر به طور تمام و کمال در جبهۀ کمون 

دها دفاع کردند درست به همین . گرفتند و از کمون در برابر تمام افتراها و ترد

  .عفها و خطاهای کمون انتقاد کنندخاطر این حق را داشتند که از ض

گرور دوستان پوم در کش حزب کارگران سوسیالیست که برخی از آنها مثل (های د

شیزی به جبهۀ خلق بفروشند ٥آلمان غالبا ) بطور مشکوکی حاضرند پوم را در ازای 

ک"این حزب را بعنوان  ا را تا پیروزی " حزب بلشو اسپانیا که قرار است پرولتار

اگر این حقیقت داشت هیچ نیرویی به قدر ما از . رهبری کند معرفی میکنند

ندۀ بلشویزم در اسپانیا نیستپوم  اما متاسفانه. شنیدن آن خوشحال نمیشد و (نما

د چنین نقشی نیز برای خود قائل نیست ، بله )همانطور که در ادامه خواهیم د

کهای حول  ( میماند که علیه منشویزم راست مارتوفبیشتر  به جناح چپ منشو

   .میجنگیدنداستالینیستها ) دان، پلخانف، رنسکیک

ۀ  که پوم برنامۀ جبهۀ خلق را امضاء کرد، و البته چند هفته بعد  ۱۹۳۶از ژانو

مت محکوم کرد، در مواضع خود دائما دچار نوسان  سیاستهای این جبهه را با مال

ت توده. بوده است انقالبی را های  هر بار که این حزب گام درستی برداشته و حما

ت همین جبهۀ خلق به همکاری با بورژوازی، برانگیخته دچار ترس شده و  با اکثر

نجا با استفاده . بزرگترین مانع بر سر راه اسپانیای سوسیالیست، پرداخته است در ا

پوم نوسانات این حزب را عمیقتر میشکافیم و نشان خواهیم داد که های  از گفته

بلکه در مواقعی که نه تنها قابل قبول  - تاکتیکی  ین نوسانات، نه نرمشهاییا

دهایی اصولی - ضروری اند  پوم در نخستین بولتنی ک به زبان . اند بلکه ترد

اصول "ای رسمی دربارۀ  در مقاله ) انقالب اسپانیابا نام (تشر کردهفرانسه من

خواهان چِپ «اعالم میکند که " سیاسی پوم  حکومت جبهۀ خلق در اختیار جمهور

حول آزانیاست و برنامۀ آن که مورد تایید همۀ احزاب این جبهه است از احزاب 
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د ما را به سوی فاجعه تجربۀ دوبارۀ لیبرالیزم بیترد: بورژوا رفرمیست فراتر نمیرود

  .»بردخواهد 

ست مینامید چونکه ما همین حرف را موقعی ! آفرین ا شما ما را سکتار ولی آ

م که شما به شکلگیری د، و همان برنامه میزد ای را  جبهۀ خلق اسپانیا کمک میکرد

ذیرفتید؟" فاجعه"که امروز میگویید عاقبتی به جز  آن موقع پوم با  ندارد را 

حکومت آقای کومپانیس در کاتالون مخالفت کرد، اما متاسفانه نتایج منطقی این 

   :مخالفت را نگرفت

قدرت . پوستۀ حقوقی قدرت توخالی است ٦تهخنرالیحکومت در بارسلون، «

 واقعی در اختیار کمیتۀ مرکزی میلیشیای ضدفاشیست است که  اکثر اعضای آن

  . »اند متعلق به تشکیالت کارگری

نطور بر می د که ما شاهد بروز قدرت دوگانه س از این گفته ا ای هستیم که در  آ

د هر انقالب پرولتری بوجود می همین نقطه، وقتی که به طور  اما پوم درست در . آ

د واژگون ساختن شکلهای تهی قدرت کهن را نتیجه بگیرد، عقب نشینی  منطقی با

کی را با موضع انقالبی لنینی دارد و . میکند به  در این مقاله که بیشترین نزد

گر در منحنی نوسانات پوم چپترین نقطه است، گر خود را آشف عبارت د تگی بار د

  :نشان میدهد

طبقۀ کارگر عمال تمام . آنچه ما قدرت دوگانه مینامیم در کاتالون وجود ندارد«

  »جامعه را در کنترل خود دارد

به این ترتیب، پوم به جای مبارزۀ واقعی با حکومت کومپانیس آن را در کالم از بین 

م که چگونه حکومت کومپانیس که بر مبنای این نقل قول . میبرد د و بعدتر د

میلیشیای  د ندارد، نه در حرف که در واقعیت کمیتۀ مرکزیظاهرا وجو 

شتیبانی از ! همکاری پومضدفاشیست را منحل کرد؛ آن هم با  شورای پوم با 
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گری مرتکب شد اتالوناقتصادی حکومت ک که از آن نقل ای  در مقاله. خطای د

م گفته شده   :قول آورد

تش حفظ سازمان اقتصادی « شورای اقتصادی در کنار کمیتۀ میلیشیا مامور

  »در مسیری انقالبی است یاکاتالون

صرفا ابزاری در اختیار حکومت کومپانیس است، که اگر تصاحب  شورای اقتصادی

کارخانه ها به دست کارگران را تاب آورده به این خاطر است که هنوز راهی برای 

همقابله با آن ندارد، ولی در عین حال به اصول  و مالکیت خصوصی داری  سرما

در . آن تدارک میبیندوفادار مانده و با مهارتهای دیپلماتیک زمینه را برای احیاء 

شتیبانی از نتیجه تکل م و  د نبود،  ٧یانی کاتالو رااسکیف پوم تکر بلکه پوم با

ا آشکارا اعالم میکرد که اجتماعی س از تصاحب قدرت  ر ادسازی واقعی و  فقط 

کتاتوری این طبقه ممکن خواهد بود . ٨سیاسی توسط طبقۀ کارگر و برقراری د

ا را از  ترویج و تبلیغ و روشنگری در میان تودهوظیفۀ پوم آن بود که با  ها، پرولتار

دئولوژیهای خرده هرناندز  - بورژوایِی آزانیا و کومپانیس و کابایرو و استالین  ا

  . با خائنان انقالب، دروغ را بپوشاند" وحدت"برهاند، نه آنکه با 

گری  ای مقالۀ  امهمنتشر و آشفتگی برن انقالب اسپانیاکه در شمارۀ دوم مقالۀ د

نخست را تعمیق میکند، دربارۀ روابط میان کمیتۀ مرکزی میلیشیا و حکومت 

پوم در این مقاله کمیتۀ مرکزی میلیشیا را به ستاد فرماندهی جنگ . کاتالون است

نجا به . تشبیه میکند که قدرت حکومت محلی در مقابل آن ناچیز است پوم در ا

حکومت محلی بطور چشمگیری کاسته شده، اما اگر از توان . افتد تناقضگویی می

س از خاتمۀ جنگ چه سسوال این ا. این توان هرگز معادل صفر نیست ت که 

ا ستاد فرماندهی با  ا حکومت مستقر قدرت را حفظ میکند،  اتفاقی خواهد افتاد؟ 

ر جلوی در نتیجه اگر حکومت مستق. کودتای نظامی قدرت مستقر را از بین میبرد

د پیشرفت   - حتی در زمان جنگ  - منطقی جنگ را میگیرد، ستاد فرماندهی نبا

اما در این مورد مشکل از این هم بزرگتر است . کودتا داشته باشدانجام ترسی از 

ندۀ بورژوازی و خرده بورژوازی است در حالی که  چونکه حکومت مستقر نما
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ندۀ طبقۀ کارگر است ک بدیهی است ک .کمیتۀ مرکزی میلیشیا نما ه در دوران 

تداوم قدرت دوگانه برای مدت زمانی کوتاه ممکن است و در چنان  ،گذار کوتاه

ت طبقۀ کارگر متقاعد نشده باشد که  حالتی حزب انقالبی تا زمانی که اکثر

د از حکومت های  واژگون کردن آخرین باقیمانده قدرت کهن امری ضروری است، با

دقیقا همین ضرورت است و در همۀ آنچه پوم انکارش میکند . تبعیت کند

شهای دیپلماتیکی که هدفشان انکار وضعیت قدرت دوگانه است شرکت  نما

به سمتی میکشاند که سرانجام بدل  را میکند و با این روش کمیتۀ مرکزی میلیشیا

چۀ دست حکومت شود نیت انقالبی در  اما حسن(نیت تمام  پوم با حسن .به باز

میخواهد حکومت را بدل به ابزار دست کمیتۀ ) غیاب درک انقالبی کافی نیست

  . مرکزی میلیشیا کند

ت ارگان فرانسه زبان پوم از مراحل نخست برچیده شدن کمیتۀ مرکزی میلیشیا  روا

نگونه است   :ا

 ۱۹۱۷روزهای انقالبی  اسنتیتو اسمولنیای که کمیتۀ مرکزی میلیشیا را به  صحنه«

د شده است د تۀ مرکزی میلیشیا و همینطور کمیتۀ جنگ، کمی. شبیه میکرد نا

این جابجایی فقط نوعی  ...اند ستاد فرماندهی خود را در وزارت دفاع مستقر کرده

و جابجایی مکانی نیست بلکه نشان از رشد روابط میان کمیتۀ مرکزی میلیشیا 

شه موجب این جابجایی شدند .حکومت خلقی کاتالون دارد شه : دو اند اند

د [!]... صرفا ظاهری دیپلماتیک است نخست  ت جناح ضدفاشیست صالح د اکثر

به همین ترتیب تصمیم گرفته شد . که اقتدار ظاهری با حکومت کومپانیس باشد

  »که کمیتۀ مرکزی میلیشیا رسما بدل به بخشی از وزارت دفاع شود

نچنین تسلیم میشد  اسمولنیکمیتۀ انقالبی اگر  نیز میتوانست با  کرنسکینیز ا

کی علیه . آن متحد شود سیون سرسخت بلشو ندۀ اپوز پوم به هیچ وجه نما

تحت انقیاد خود را بورژواهای خائن که میخواستند طبقۀ کارگر  تالشهای خرده

با عذاب وجدان خود را تسلیم  مارتوفپوم درست مانند  . درآورند نیست

تاک" پوم بجای آنکه نقش . میکند" تصمیم گرفته شد"و مصدر سوم شخص " ثر
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اسحقیقی کومپانیس و  ا نشان دهد،  تراد و ماموران استالینی آنها را به پرولتار

  :خود را با عبارات آشفتۀ شبه مارکسیستی تسلی میدهد

طرحوارۀ سنتی ملهم از . نمیتوان از قدرت دوگانه صحبت کرد یادر کاتالون«

انقالب روسیه که در آن شوراهای کارگری در برابر حکومتی بورژوا قرار داشتند 

ندۀ منافع . با وضعیت امروز بارسلون ندارد تناسبی حکومت کومپانیس نما

خواه این حکومت ترکیبی . بورژوازی نیست بورژوایی دارد و زیر  خرده -جمهور

شۀ این نواسانات د دادها در نوسان است و ر ر ضعف اقتصادی فشار رو

نشان دادند که قادر  ۱۹۳۴کومپانیس و دوستانش در اکتبر . بورژوازی است خرده

هنیستند در برابر ارتجاع  ستندداری  سرما حتی اگر میخواستند  ۱۹۳۶در سال . با

ا مقاومت کنند در کاتالون ... نیز قادر نبودند در برابر موج عظیم جنبش پرولتار

ک قدرت وجود دارد  ت فقط  و آن قدرت طبقۀ کارگر است و این طبقه حما

  ».بورژواها را نیز با خود دارد دهقانان و خرده

افت نمیشود در تمام این جمالت نشانه جنگ داخلی از نظر . ای از تفکر منطقی 

نها . ای است ملی بدون معنای مشخصی کومپانیس و حزبش صرفا فاجعه اگر ا

 کارگر تن میدهند صرفا برای آن است کهبرای مدت مشخصی به اقدامات طبقۀ 

ا را از نظر سیاسی قدرت را در دستان خود حفظ کنند تا بعدتر به تدریج پرولتار

پوم تصور میکند  .تدارک بینند موالآور را با فرانکو و  خلعسالح کرده و سازشی شرم

ا همین کافی است بورژوا  که با فشار آوردن به حکومت خرده که برای پرولتار

ا نین و . قدرت خود را اعمال کند ، که آدمهای کمسوادی هم نیستند، ٩آندرادهآ

اد نمی ا ١٠ ۱۹۱۷کامنف در آوریل  - تالین ند که اسآور  به  چه موضعی گرفتند، و آ

کها داد؟  این نمیدانند که لنین در تزهای آوریل چه جوابی به جناح سازشکار بلشو

س از ماجراج گری درست است که پوم  از این دست بینش درستتری به وییهای د

دادها  نقش کومپانیس پیدا کرد، ولی سرزنش اصلی ما به پوم این است که چرا رو

را نه بر اساس بررسی مارکسیستی نیروهای طبقاتی بلکه صرفا به صورتی تجربی 
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مسئلۀ اساسی دولت و انقالب باعث شد همین آشفتگی پوم در فهم . دنبال میکند

اس: سپتامبر را بردارد ۲۶گام مهلک  که   . ورود نین به حکومت تاراد

خواه ائتالفی کابایرو چند هفته پیشتر حکوم را مسخره میکردند  ژیرال -ت جمهور

و میگفتند که کاتالون خیلی پیشروتر است چرا که قدرت واقعی در دستان کمیتۀ 

گر کمیته ای  این، در همان شماره با وجود. پرولتری استهای  مرکزی میلیشیا و د

ۀ  د  انقالب اسپانیاکه نشر و حضور آندرس نین در آن خبر زاده شدن کابینۀ جد

بعنوان وزیر دادگستری را میدهد، برچیده شدن کمیتۀ مرکزی میلیشیا نیز اعالم 

که  آناتول لوناچارسکی. این برای صندلی وزارت بهای خیلی گزافی است. میگردد

هاعدام و افترا نجات داد در کتاب مرگ زودهنگامش او را از  به  انقالبهای  سا

به حکومت کرنسکی به زبان آورد  چرنوفکه تروتسکی دربارۀ ورود ای  تنها جمله

خی خو ای  طلبی مفلوکانه چه جاه«: اشاره میکند د بخاطر است رها کردن نقش تار

د مهم . »رسیدن به کیف چرمی وزارت ی عامدانه او را به الملل بیننین، که جرا

 چرنوفعنوان شاگرد تروتسکی معرفی میکنند، متاسفانه به نظر میرسد بیشتر به 

ک باشد تا تروتسکی اس  -نین به عنوان عضو حکومت کومپانیس . نزد تاراد

ان . د کاتالون امضاء کرداحکامی را نیز درباره سازماندهی تجاری جد در جر

شکل گرفته بود که غالبا  هایی بطور خودانگیخته در خیلی از مناطق انقالب، کمیته

چندان از این  کاتالونیا یاسکراواضح بود که . ندمینامید »خلقخانه «خود را 

اما وظیفۀ پومی که خود را حزب انقالبی . انقالبی خشنود نباشدهای  اقدام توده

شتیبانی کند، گسترششان دهد و به میداند این بود که لنینی  از این اقدامات 

  . سازماندهی متمرکز آنها با هدف نابود کردن کامل بروکراسی کهن کمک کند

اس  خلقی را برچید و با وضع مجازات های  نین کمیته -احکام حکومت تاراد

جاد ح دی در سطوح محلی ا قوقی جلوی رشد بیشتر آن را گرفت و بروکراسی جد

ک حزب مارتوفیِ . کرد روی واقعی همزمان برای این احکام  میانه پوم همچون 

خت   :اشک تمساح ر
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اقدامات انقالبی محلی خودانگیخته افسوس خورد ولی از میتوان از برچیده شدن «

د ضرورت وضع قوانین و  گر با   »درک کرد را احد برای تمام کاتالونطرف د

  : میخوانیم انقالب اسپانیان در شمارۀ هشتم عالوه بر ای

د از تجربیات مبارزات خود بیاموزد« درسهای . ما فکر میکنیم که هر خلقی با

اند اما نمیتوان آنها را به طور کامل در انقالب  انقالب روسیه هرچند آموزنده

ک . اسپانیا به کار بست از نظر سیاسی، در اسپانیا و از آن کمتر در کاتالون، حتی 

ک حزب پرولتری  در میانۀ جنگ بر سایر نیروهای لحظه نمیتوان تصور کرد که 

کاها . سیاسی چیره شود و توازن وقتی به وضعیت واقعی سازمانها و احزاب و سند

مقوا نگاه میکنیم   »، نمیتوان به راحتی گفت که ما وضع اسفباری دار

کی را مرتکب میشود که تمام میانه نجا همان اشتباه تراژ روها مرتکب  پوم در ا

نکه بجای آنکه حزب خود را میشوند و آن عبارت است از  ای  همچون عامل زندها

در کاتالون چهار . در نظر میگیرندای  در انقالب ببیند آنرا همچون شیء مرده

ان اصلی وجود دارد خواه است؛  اسکرای کاتالونیا: جر حزب که جمهور

کالیستها و پوم سوسیالیست متحد و  اسکرا. که استالینیست است؛ آنارکوسند

گر استالینیستها عوامل اسکرا به. استالینیستها برای جمهوری میجنگند  عبارت د

ا هستند اردوگاه در  کالیستها آشفته. پرولتار تر  آنارکوسند اند و خود را به آنکه قو

د برای سوسیالیزم میجنگد. است میچسبانند س معنی . پوم آنطور که خود میگو

که پوم برنامۀ : معنیش فقط میتواند این باشدامتناع پوم از هژمونی چیست؟ 

و حزب  ند تا با اسکرااز اجرای آن امتناع میکخودش را هم جدی نمیگیرد و 

ر دارد که عمق س پوم چطور از کارگران انتظا. سوسیالیست متحد در صلح بماند

ا این اقدامات نیمبند و این  را با استالینیزم بفهمند؟اختالفات این حزب  آ

اکارانۀ استالینیستها آماده نمیکند؟  تخودعقیمسازی زمینه را برای اقداما ر

این . نیست که از جانب خودش از هژمونی بگذرد" تمندسخاو "استالینیزم آنقدر 

نبردی سیاسی برای قانع کردن درست است که روش استالین در پیش گرفتن 

استالین بجای استدالل از نیروی مادی عظیمی برخوردار است . ها نبوده است توده
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د بشود گفت هیچ  او از این . تا به امروز از آن برخوردار نبوده است مستبدیکه شا

ت خود از مبارزۀ . هیچ قید و بندی استفاده میکند نیرو بی به این ترتیب حما

ضدفاشیستی در اسپانیا را به برچیده شدن پوم مشروط کرده و همزمان 

 را برای تدارک کارزار افترا و دروغ علیه پوم کولتسوفنگار بیشرفی مثل  روزنامه

دن کولتسوف، متخصص تدارک. روانۀ اسپانیا کرده است زمینه قتلعام، این  د

  . ، جالد اوکراین، کار میکرد آموخت١١تلوراحرفۀ شرافتمندانه را وقتی در رکاب 

ن گونه هژمونی خود را اعمال میکند؛ با کنار گذاشتن مارکسیزم، با کنار استالین ا

ا، با کنار گ کتاتوری پرولتار این بدیهی است که حزب . ذاشتن پیروزیگذاشتن د

گر را با زور حذف  انهای د د جر ا، نبا ندۀ آگاه منافع پرولتار مارکسی، تنها نما

بین استالین تالش میکنند بقبوالنند، این زهرخند  بر خالف آنچه مقلدان کوته. کند

آنچه . ک اصل نیست» ک حزب در قدرت، باقی احزاب در زندان«بورخارین که 

به همین . در روسیه اتفاق افتاد حاصل ضرورت سالهای مهیب جنگ داخلی بود

خاطر کامال محتمل است که پوم اگر خط سیاسی درستی در پیش گیرد بتواند با 

دار برسد ا کالیستها به ائتالفی  د . آنارکوسند ک حزب مارکسیست انقالبی نبا اما 

شه مونی و اعمال پیروزمندانۀاز نبرد برای کسب هژ ش دست بکشد اند در . ها

ه  ۲۲ تاریخ ترین روزنامه بورژوازی فرانسه، در  ، سرسختتومدر روزنامه  ۱۹۳۷ژانو

  :رابطه با پوم میخوانیم

نجاییم« س. عرق کرده استتب تند انقالبی . حاال ما در ا از تجربۀ  رهبران که 

در تالشند  انقالب روسیه میدانند که جلوتر رفتن از این مرحله خطرناک است

ری را میروند که یاما گردانها همچنان دارند همان مس. گردانها را به عقب کشند

. لنین در روسیه گره را با خشونت گشود. رهبران تا مدتی پیش نشانشان میدادند

گران را به  م اقتدارگرایی حاکم بود که میدانست چگونه د اما در روسیه رژ

از این رو تالش . فقط سالح تبلیغ وجود دارددر بارسلون اما . حرفشنوی وادارد

کاها، برای آنکه سوسیالیستها و  ا در سند ادی میشود برای متحد کردن پرولتار ز

ک دولت  ک حزب جمع شوند، تا جهت تشکیل  کمونیستها و آنارشیستها در 



ب  م در     م و 

kandokav.com  و و   

جاد شود از هیچ تالشی فروگذار نمیشود؛  .مقتدر ضدفاشیست بستری محکم ا

   .»اما حاصل ناچیز است... عاتی و میتینگ، کارزار مطبو کنفرانس، 

ای  ١٢کمیتۀ فورژبه نظر میرسد این مستخدم  مشکالت و خطراتی را که پرولتار

د میکند به در انقالب اسپانیا آنچه . ر از رهبران پوم فهمیده استتاسپانیا را تهد

م "ن است، برای پیروزی بر فرانکو و هیتلر و موسولینی الزم است مشت آهنی رژ

است" مقتدر است، هژمونی حزب انقالبی پرولتار کتاتوری پرولتار و پوم با . د

ت میکند ای . کناره گرفتن از این نقش استدالل اصلی ما را تقو بخت بد پرولتار

خبرنگار . که دارای پیشگام مارکسیست حقیقی نیست قهرمان اسپانیا این است

م مقتدر  توم روزنامه سخن " ضدفاشیست"از تالش نافرجام برای برقراری رژ

د م فاشیستی هنوز به معنای جیبی نیستاین سخن ع. میگو ، چرا که نفی رژ

به حل ضدانقالبی بحران برنامه فقط میتواند  این تالشهای بی. داشتن برنامه نیست

عنی به ضرر  ا و به نفع بیزنسمنهای اسکرا منجر شود؛  نها نیز به نوبۀ ، پرولتار و ا

کی از . خود در برابر امثال فرانکو و موال تسلیم خواهند شد خود نین در 

ش به عنوان وزیر دادگستری از سازمان اقتصاد سخن گفت و در آن  سخنرانیها

  : سخنرانی از جمله گفت

گر اجتماعی« جنبش خودانگیختۀ . سازی هاست سازی و اشتراکی ک مشکل د

د از خطاها و انحرافاتی که . انقالبی خود را نشان داده استها ارادۀ  توده اما ما با

ک کارخانه  در مواردی اشتراکی. در این زمینه وجود دارد خود را برهانیم سازی 

د . بدون توجه به ضرورتهای جنگ و مجموعۀ اقتصاد صورت گرفته است این با

ک کارخانه برای  اشتراکی. متوقف شود ا مصادرۀ  ا سازی  کا و  ک سند خاطر 

  ».بخشی از طبقۀ کارگر نیست

ا . این درست است رفیق نین عزیز کتاتوری پرولتار اما شما چطور بدون برقراری د

ای  میخواهید نظم را در اقتصاد برقرار کنید، چگونه میخواهید اقتصاد را به گونه

ا مفد باشد؟  چطور خود شما میتوانید در سازمان دهید که برای تمام پرولتار

نطور توصیف کرده است این اگر «: حکومتی شرکت کنید که حتی پوم آن را ا
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 ۲۱شما در شمارۀ  . »حکومتی بورژوادموکراتیک نباشد، حکومتی پرولتری هم نیست

ه  اژانو د که حاوی بخشی از تزهای او  باتا ش از لنین منتشر کرد مطلبی در ستا

کتاتوری پر  ا بوددربارۀ د ا در مراحل حساس انقالب اسپانیا بهتر نیست به . ولتار آ

به عنوان نمونه این تز در همان مطلب منتشر مهم لنین بیافتیم؟ های  اد آموزه

  :شده است

که سوسیالیستها آن را نمیفهمند و از نظر ما ناشی از نابینایی ای  مهمترین مسئله«

ک و وابستگی به تعصبات بورژوایی و  است، عبارت از این تئور خیانت به پرولتار

هاست که وقتی مبارزۀ طبقاتی که بنیاد جامعۀ  است، شدت میگیرد، داری  سرما

ا راه بینابینی وجود ندارد کتاتوری پرولتار کتاتوری بورژوازی و د خیال هر . میان د

  »بورژوایی گونه مصالحه چیزی نیست جز اظهار عجزی خرده

ندۀ استالین در بارسلون،   -آنتونوف اخراج نین از حکومت که با فشار نما

که علیرغم همه این خدمات احتماال خودش نیز به زودی به اتهام (١٣اوسنکو

در مسکو تیرباران " سگ هار"با افتراهایی از نوع  و " تروتسکیست - فاشیست "

جاد کرد)خواهد شد گر چرخش به چپی در پوم ا ما این بار نیز پوم ا. ک بار د

گر باز  متوجه خطای اصلی خود نشد، و همین، عرصه را برای اشتباهات مهلک د

اس با سری برافراشته و اعتماد به نفس و خیال راحت . میگذارد کومپانیس و تاراد

میکنند و در لعن جمهوری شوروی و  دلبایوسخنرانیهایی از جنس آزانیا و کابایرو و 

ند ادنآقای  در مدح جوامع ملل و  تفاوت میان حکومت مرکزی و حکومت . میگو

ترس . کاتالونیا، تفاوتی که پوم غالبا بر آن تاکید میکرد در حال محو شدن است

ا بورژوا با گستاخی بیشتر و بیشتری  از این است که سیاستمداران خرده باتا

بخصوص سازمان . سربرآورده و به دنبال کاستن از اقتدار سازمانهای کارگری باشند

دالپرشهامت جوانان پوم که رهبر قهرمان آن،  ، در نبرد با فرانکو به خاک افتاد، ١٤و

ادر . گرفته استبطور درستتری این موضع را افتاد،  ه تیتر بزرگ  ۶ی باتا ژانو

دای  هاعالمی د کمیته«: میگو سازماندهی قدرت کارگری را زنده های  امروز با

م اما رفقا، شما فکر میکنید کارگران . بدون شک این شعار درست روز است. »ساز
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د که حکم انحالل این کمیته  به این سرعت فراموش کرده اند که این خود شما بود

د؟ که مارکسیستهای مدرن میتوانند از خواندنش بهره ببرند  گوته ها را امضاء کرد

  : مینوشت

د کند، بدی را تکثیر و هر لحظه بر گسترۀ « د ترد چرا که آدمی، اگر در زمانۀ ترد

بند است جهان را از نو میسازد. آن خواهد افزود ا شۀ خود    »اما آنکه سخت به اند

  پوم و آنارشیستها

کالیستها تاکید میکنند خود  دوستانهرهبران پوم غلبا بر روابط  بدون . با آنارکوسند

د، ساختن جبهه کالیستها علیه خیانتای  ترد پیشگی  با ثبات با آنارکو سند

د از . استالینیستها خط سیاسی درستی است ک لحظه نیز نبا اما در این راه حتی 

ک و عملی آنارشیزم غافل شد   . گوشزد کردن خطاهای تئور

خود این ؛ )FOUS(از جنگ داخلی کادرهای مستقل خودش را داشتپوم در آغ

اما بجای آنکه کادرهای . اقدامی خطا بود که البته پوم خیلی زود متوجه آن شد

کالیست  گاهی توده ت.ان.ثخود را در سازمان آنارکوسند ا کند و ادغام ای  با 

کای رفرمیست و ت.خ.اوبا این روش اختالفاتش را با  ارتجاعی تحت رهبری ، سند

کایی به هر قیمتی"ای عنی بج(استالینیستها حل کند به "وحدت سند

التفرم انقالبی"دنبال کایی با   ت.خ.اواعضای خود را روانۀ )میرفت "وحدت سند

ک جدی با  آن هم کرد؛ احتماال برای پرهیز از درگرفتن بحث تئور

کالیستها پوم بجای آنکه : شدر میرفت نتیجه اما برخالف آنچه انتظا .آنارکوسند

کالیستها را  ت.ان.ثانقالبی درون های  بواسطۀ توده بتواند به رهبران آنارکوسند

کایی کنار  تحت فرمان خود درآورد، از تمامی گفتگوها پیرامون وحدت سند

امضاء  ت.خ.اوو  ت.ان.ثکه میان ای  قطعنامهگذاشته شد و حتی میتوان گفت 

دی علیه اقدامات  " طلبانۀ انشعاب"شد حاوی بندهایی است که میتوان آنها را تهد

های  گروهای  ما علیه هرگونه فعالیت هسته: ۱۵بند «(. پوم در نظر گرفت

کایی کنترل ذیر اقدامی مشترک صورت میدهیم سند این فعالیتها چه از روی . نا
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عالوه بر این،  .)»برنامه خطرناک استبدفهمی چه از روی نیت بد برای تحقق این 

کا تالش کرد میان دو صندلی بنشیند و به این ترتیب  پوم در رابطه با مسئله سند

  . را تسهیل کرد ت.خ.اوو  ت.ان.ثبازی مشترک رهبران 

بجای آنکه همراه با . مل نکردپیرامون مسئلۀ شکل حکومت نیز پوم بهتر ع

سیون مشترکی را تشکیل دهد ت.ان.ث برای تدارک کسب  و  علیه کومپانیس اپوز

تها بجنگد از دگرگونی آنارشیستهای منکر دولت به  ،قدرت سیاسی توسط سوو

خواهان است استقبال کرد و فعالیت آن  را حزبی که خواهان ائتالف با جمهور

ت اما حاال که پوم از حکومت اخرا . تسهیل کرد ج شده دارد تالش میکند حما

دی علیه کومپانیس جلب کند ت.ان.ث سیون جد اما چطور . را برای تشکیل اپوز

ها این رفتار پوم را همچون خودمحوری محض  میشود مانع از آن شد که توده

ا خصلت حکومت کومپانیس به این بستگی دارد : از خود خواهند پرسیدنبینند؟  آ

ا وزرای آنارشیست ما نیز ضمانتی که نین در آن وزیر داد  ا خیر؟ آ گستری باشد 

پیشتر نیز گفتیم که درست همین  سوسیالیست نیستند؟" نسبتا"برای حکومتی 

. نوسانات پوم است که کارزار قتلعامطلبانۀ استالینیستها را خطرناکتر میسازد

الون کارگران متوجه نمیشوند که اختالف میان پوم و حزب سوسیالیست متحد کات

ا و ارتجاع بورژوایی است کتاتوری سوسیالیستی پرولتار ا این . اختالف میان د و آ

ه تر طبقۀ کارگر در ازاء کمک روسیه آمادۀ  عقبماندههای  نیز محتمل نیست که ال

قربانی کردن پوم باشند؟ پوم فقط با اتخاذ موضعی محکم و قاطع و جسورانه است 

هنوز خیلی دیر نشده اما همین حاال . که میتواند به پیروزی در نبرد امیدوار باشد

ادی از دست رفته است   . نیز زمان باارزِش ز

  الملل بینپوم و 

ت نیز بخشی از میراث مورین(است ١٥لندندفتر پوم عضو  ). ١٦است و این عضو

ا دفتر مستقل احزاب سوسیالیست، باقیماندۀ  دو و نیمی  الملل بیندفتر لندن، 

جاد میکند هنوز . است که در آشفتگی تشکیل شد و همچنان حول خود آشفتگی ا
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، حزب سوسیالیست مستقل لهستانکی از آنها، . این دفترند شش حزب عضو 

دکتر حزبی کامال خیالی است که صرفا در تصورات قهرمان معروف کمدی، 

گر نیز گروه. ، وجود داردکروک : کوچکی بیش نیستندهای  آن دو تای د

تالیا حزب میماند . حزب کارگران سوسیالیست آلمانو  ١٧ماکسیمالیستهای ا

تانیا   . حزب سوسیالیست سوئدو  کار مستقل بر

گر از آن کنفرانسهاییوقتی دفتر لندن برای تدارک  که خیلی دلبستۀ  کی د

نجا بی آنهاست ای  در آغاز ماه اکتبر جلسه نتیجه بوده اند، و همۀ آنها تا به ا

 الملل بیناتحاد شوروی، (فراموش کردند راجع به مهمترین مسائلتشکیل داد، 

د هم ندارند مثل همیشه  صحبت کنند، و چون نقطات مشترک چندانی با )جد

  . مورد توافق همه برسندای  نتوانستند به قطعنامه

نجا نشانه گری از این های  در ا پوم به درستی : جالب را ذکر میکنیم" وحدت"د

اتخاذ سیاست بیطرفی جنبش کارگری نسبت به طرفین دعوا در اسپانیا را خیانت 

گر، متحد فرانسوی دفتر لندن، . نامیده است ، از اعضای مارسو پیوراما از طرف د

کی از  بلومستاد فرماندهی  مسئوالن اصلی سیاست بیطرفی است، و خود بلوم 

  . است

ا. حزب سوسیالیست سوئد از سیاست بیطرفی حکومت سوئد دفاع میکند ی باتا

ه خالصه ۲۸ ارلمان این وستمناز سخنرانی ای  ژانو ، وزیر دادگستری سوئد در 

متاسفانه . کشور منتشر کرده که وی در آن از سیاست بیطرفی دفاع کرده است

ا د که  باتا ادی با این  فلیگرهبر حزب برادِر پوم، آقای فراموش کرده بگو تا حد ز

دگاه موافق است س از نوسانهای طوالنی  .د جبهۀ خلق را خیانت پوم باالخره 

بورژوازی به انقالب دانسته است، اما همزمان، حزب کارگران سوسیالیست آلمان 

مار امضاء کرده است و در آن های  مانیفست مشترکی را با جنازه زندۀ جمهوری وا

دی شده است مار جد جاد جبهۀ . خواهان جمهوری وا از خوشوقتی پوم، فراخوان ا

چه ولکسز از ای  خلق آلمان در همان شماره تونگدو ارگان همدستان آلمانی قاتالن (ا

کمونیست  الملل بینحاوی همان قطعنامۀ کمیتۀ اجرایی منتشر شده که  )روسی
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در آن حمالت تندی به پوم شده است و پوم به عنوان دربارۀ اسپانیا است که 

نیز حزب کارگران سوسیالیست آلمان . عامل فرانکو و هیتلر معرفی شده است

جاد جبهۀ  عرضه و زمینه چینان  خلق آلمان، همصدا با لیبرالهای بیبخاطر ا

ادی میکند تا پوم را آرام  استالینیست سرکوب، بدل به ابزار استالین شده و تالش ز

  . کند و متقاعد که از هرگونه انتقاد از استالین دست بکشد

د (در حالی که پوم فرمولی که حزب کارگران سوسیالیست آلمان بیان کرده با

د و غیره الملل بینهای  زمینه د مارکسیستی را تدارک د ، این را قبول دارد) جد

ک  جاد  نک مذاکراتش را با مزدوران آلمانی استالین برای ا حزب آلمانی هم ا

روزنامۀ این حزب با هدف گرفتن موضع ضعیف پوم . آغاز کرده است" حزب واحد"

سد نچنین مینو   : ا

ما بخوبی میدانیم که صرفا با اراده و قطعنامه نمیتوان به احیاء اساسی و ضروری «

 الملل بیناما پیروزی انقالب در اسپانیا امکان ساختن . جنبش کارگری رسید

دی را خیلی بیشتر میکند با وجود این، امروز که پیروزی . پرولتری بزرگ جد

ک آرزوست و نه واقعیت، ام روز که ما نمیدانیم مواضع اتحاد انقالب در اسپانیا 

ک شوروی چه پیامدهایی خواهد داشت،  د  الملل بینهنوز نمیدانیم که این  جد

ا   .».ی احیاء شدهالملل بینخواهد بود 

اند نمیتوان انتظار داشت  البته از کسانی که تا گردن در باتالق آشفتگی فرو رفته

نگون. که فراتر از نوک دماغ خود را ببینند ان سوسیالیست ه است که حزب کارگر ا

به چپ پوم تا حد مرگ وحشت دارد و از هر گردش به راست  آلمان که از هر گردش

ای آن نفس راحتی میکشد،  د میکند تا مانع پیروزی پرولتار هر کاری از دستش برآ

کهای  جاد شود که هر چه میتواند بلشو اسپانیا شود، تا برای استالین این فرصت ا

می به ... تا قتلعام انقالبیون اسپانیا را تدارک ببیند و بیشتری را از بین ببرد،  قد

  . کند" احیاء"را  الملل بیناین شیوه 
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ا برای پیروزی به احزاب انقالبی نیاز دارد که تابع « ی الملل بین انضباطیپرولتار

های دوم و سوم نمیتوانند ابزار الملل بین. ی وجود نداردالملل بینچنان . باشند

چهارم نیز به خاطر خصلت  الملل بین. رسیدن به انقالب جهانی باشند

ستی فاء کنداش  سکتار خی کشور ما . نمیتواند چنان نقشی را ا دادهای تار را رو

 محل تالقی را پیشتاز این نبرد، مرکز نبرد جهانی برای انقالب، و حزب مابدل به 

گر کشورها، کرده استهای  مستقل و گروه احزاب سوسیالیست   ».د

م که انضباط  گر به اندازۀ دفتر لندن الملل بینپیشتر اشاره کرد ی در هیچ جای د

مارکسیزم احزاب این دفتر نیز جای دوری نمیرود چون این احزاب از . ناچیز نیست

ک حزب انقالبی هنوز هیچ نفهمیده اسخ پوم به . اند نقش عامل ذهنی  تنها 

" توسط تروتسکی"چهارم نه  الملل بیناما پوم خوب میداند که . سکتاریزم است

واقعیت این است که ما، تحت . نشده است تاسیس شده و اصال هنوز تاسیس

ک و عملی ما را هماهنگ میکند یالملل بیندفتری ] انضباط[ با  ،که فعالیت تئور

جاد  ،تو با پرهیز از نوسانا یسرسخت عالوه . چهارم تالش میکنیم الملل بینبرای ا

م که  رفیق تروتسکی، و تجربه و علم او را که نیرومندترین و بهترین بر این، مفتخر

م   .است، را در میان خودمان دار

لنین و لیبکنشت و لوگزامبورگ در سالهایی که با تمام . اما در مورد سکتاریزم ما

دوم تالش میکردند  الملل بینها در مورد سقوط  تودهتوانشان برای متقاعد کردن 

ست باشند منابع مادی سوم، که دارای  الملل بینمبارزه علیه . ناچار بودند سکتار

افتخار نخستین دولت پرولتری است، بطور غیرقابل قیاسی دشوارتر و عظیم و 

د خود وفادا. تر است طوالنی م و به سکتاریزم ما عبارت از این است که به عقا ر

ه میشوددفتر لندن هر چه بیشتر . جهانیان میگوییم که چه فکر میکنیم در و  تجز

ستها حالی که  ) دکتر کاکی فلدصیهونیستها و کسانی از قماش (با بدترین سکتار

ک و فرانسه با توده الملل بینهمراه میشود  ها در  چهارم در چند کشور مانند بلژ

د با . تماس است ک اسپانیا بشوند نبا اگر رفقای پوم میخواهند بدل به حزب بلشو
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عنی های  لونگهها و   کائوتسکی متحد  ماکستونو  پیوهو  شواببا امثال امروزی، 

التفرم و روشهای مبارزۀ  د با    . چهارم همراه شوند الملل بینشوند بلکه با

" های سوم و چهارم علیه آنهاالملل بینحمالت نادرست "اخیرا رهبران پوم از 

س از آنچه گفته شد . اند صحبت کرده وم درک خواهند پرفقای ما فکر میکنیم 

سوم با  الملل بین. کرد که گفتن چنین چیزی در مورد ما کمتر از شان آنهاست

ای ا از دروغهای خصمانه تالش میکند  . جلوگیری کندسپانیا رهایی پرولتار

د و انگیزه الملل بین ای  چهارم اما با چراغ انتقاد مارکسیستی با پوم سخن میگو

به همین خاطر اکنون وقت ساختن . هموار کردن راه انقالب پرولتریندارد جز 

دی به سوی مارکسیزم انقالبی است و به خاطر انقالب اسپانیا و . مسیر جد

د انجام دادانقالب جهانی    . هر آنچه در این راه میشود کرد با

  والتر هلد
ه  ۵  ۱۹۳۷فور
 

 
 .ک.ترجمه از ی

  
                                                           

١
  :از  ترجمه 

Le stalisnisme et le POUM dans la révolution espagnole, Quatrième 
internationale, mars - avril 1937 

  .ترجمه فارسی با نسخه انگلیسی مطابقت داده شده است
  

نز ایپــه ددر  ۱۹۱۰متولــد  )والتــر هلــد اصــلینــام (هــا در جــوانی و در دوران تحصــیل در . آلمــان رمشــا
بــه  ۱۹۳۲کلـن و بـرلن و ویـن بـا سـازمان جوانـان حـزب کمونیسـت آلمـان همکـاری میکنـد امـا در اکتبـر 

قــرار  المللــی دبیرخانــۀ بــیندر راس بخــش آلمــان  .از ایــن حــزب اخــراج میشــود" تروتســکیزم"بخــاطر 
کـی از نخسـت. میگرد د خیلی زود توجه نازیهـا را جلـب میکنـد و هلـد  ین فعالیتهای گروه او در رمشا

گفتــه میشــود کــه در . در پــراگ اســت ۱۹۳۳در اواســط . میــرودکــه ناچــار بــه مهــاجرت  اســتکســانی 
ــه مــرگ محکــوم  ــابی ب ــد و بین. شــده اســتدادگــاه غی جــاد حــزب جد ــو اســت مــدافع ا ــل ن در . المل

ـک برگـزار میشـود از ایـن موضـع دفـاع  ۱۹۳۳کنفرانس سراسری که در مارس  به طور مخفیانه در الیپز
ــد حکومــت چکســلواکی . داردجــدالی قلمــی  بــائربــا  در همــین رابطــه میکنــد و  در بخــاطر قــوانین جد
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س برود ار ات ناچار میشود به  حـزب کـارگران (که حزبش  -، اسنیولیتدر همین وقت، . مورد نشر
ــا  ۱۹۳۳در اوت ) سوسیالیســت هلنــد ســیون چــپهمــراه ب ــ بــین اپوز بــه رهبــری تروتســکی و  یالملل
بیانیه ای مشترک را امضـاء  حزب کارگران سوسیالیست آلمانو  مستقل هلندحزب سوسیالیست 

جاد بین الملل چهارم شده اند  کرده و خواهان حرکت به سوی ـک همکـار مطمـئن  -ا خواهـان ارسـال 
ــدار . بــه ایــن ترتیــب هلــد راهــی آمســتردام میشــود. بــه هلنــد میشــود در همــین مــدت بــا تروتســکی د

دو حـزب هلنـدی شـرکت کـرده و گـزارش آن را پـروژه ادغـام  بحثهای پیراموندر در آمستردام . میکند
ــرای تروتســکی میفرســتد ــان  در کنفــرانس بینکمــی بعــدتر . بــه طــور مرتــب ب المللــی ســازمانهای جوان

حزب کـارگران سوسیالیسـت انان ابتکار سازمان جو  احزاب سوسیالیست و کمونیست انقالبی که به
ــۀ . ل شــرکت میکنــدبرگــزار میشــود بطــور فعــا هلنــد در الرن هلنــد  ۱۹۳۴ایــن کنفــرانس مخفــی در فور

 ویلـی برانـتهلـد و  .مشغول برگزاری است و هلد هـم در آن حضـور دارد کـه پلـیس هلنـد سـر میرسـد
گرشـان بـه طـور مخفیانـه خـود را بـه کنفـرانس  کـه بخاطر داشتن مدارک معتبر به سرنوشـت رفقـای د

لمـان هیتلـری تحویـل هلند چهار نفر از رفقای آنهـا را بـه آ " دموکراسی" - دچار نمیشوند رسانده بودند
در . فرانســه خاتمــه میپــذیرد لیــلهلنــد ادامــه پیــدا کــرده و در  الرنایــن کنفــرانس در شــهر  .میدهــد

ک   کـورت فورسـلوندهلـد، برانـت،   -در استکهلم بـا سـه عضـو  المللی دفتر بیننتیجه این کنفرانس 
 -هلد که نمیتواند در سوئد مستقر شود به اسلو میرود و در آنجا با برانت . میشود تشکیل  -از سوئد 

کــی بــا حــزب کــارگر نــروژ دارد    -کــه نقــش مهمــی در حــزب کــارگران سوسیالیســت هلنــد و روابــط نزد
طــی  . همکـاری میکنـد در اسـلو بیشـتر فعالیتهـای خـود را وقـف جنـبش کـارگری نـروژ میکنـد و در روا

هبرقرار میکن ا در نتیجه فعالیتهای هلـد . الملل چهارم میشود های بخش نروژ بین د که بعدتر بدل به 
ـۀ  المللـی همبسـتگی بـیندر کنفـرانس و بـه دنبـال آن برانـت  المللـی دفتـر بینبخش جوانـان  در فور

ـد تاسیس بین(اشمیت  -به قطعنامۀ اسنیولیت ۱۹۳۵ حـزب بعـدتر برانـت و . رای میدهنـد) الملل جد
تروتسکی این رفتار برانـت را خیانـت . علیه این فطعنامه موضع میگیرند کارگران سوسیالیست هلند

مینامند و از هلد میخواهد که با قدرت علیه این بلوک ضدتروتسکیستی که در حال شـکلگیری اسـت 
اخــراج  دفتــراز  ۱۹۳۵حــزب هلنــدی پیشدســتی میکنــد و در نتیجــه هلــد در مــاه اوت . موضــع بگیــرد

ه کـه تـالش بسـیاری کـرده تـا از در ایـن تـاریخ تروتسـکی در نـروژ مسـتقر شـده و ایـن هلـد بـود. ودمیش
در ایـن دوره . حکومت این کشور که حزب کارگر در راس آن است برای تروتسکی اجازۀ اقامت بگیـرد

ک دختر نروژی ازدواج کرده، بطـور مرتـب بـه تروتسـکی سـر میزنـده  ۱۹۳۶در دسـامبر . لد، که تازه با 
گولیتروتسکی از  ک هلد همـراه او تر ، سیاستمدار و وزیر نروژی، اجازه میخواهد که در سفر به مکز

در ایــن دوره هلــد بیشــتر مشــغول فعالیتهــای بخــش نــروژ . بــا ایــن درخواســت موافقــت نمیشــود. باشــد
جاد  المللـی  کمونیسـتهای بـینبـا وجـود ایـن، همچنـان عضـو گـروه . اسـت الملل چهارم بینجنبش ا

ـان  ،کـارل رادک، تحـت تـاثیر در اصل این نامی بود که گروهـی از کمونیسـتهای آلمـانی(آلمان در جر
ــس از بــه قــدرت رســیدن .  آلمــان بــر خــود گذاشــته بودنــد ۱۹۱۸انقــالب  بعــدها تروتسکیســتهایی کــه 

خته بودند از همین نام اسـتفاده کردنـد ۱۹۳۳هیتلر در  ـک و  اسـت) از آلمان نازی گر و مقـاالت تئور
سد خی و تحلیلی مهمی مینو در پیـدا کـردن شـاهدانی در دانمـارک بـرای ضـدمحاکمات مسـکو . تار

بیـاورد و  المللـی دبیرخانـۀ بـینتروتسکی تالش میکند هلد را بـه  ۱۹۳۸در سال . فعاالنه شرکت میکند
دانیـل . ز در نـروژ اسـتهلـد هنـو  ۱۹۳۹در سـپتامبر . اما مشخص نیست چرا این پروژه انجام نمیشـود
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نــدۀ  گــرن ــه عنــوان نما ــروژ او را  فرانســه حــزب سوسیالیســت کــارگران و دهقانــانب ــه ن در ســفری ب
به نظر میرسـد . از این دوره از زندگی سیاسی هلد اطالعات روشنی در دست نیست. مالقات میکند

ـاالت متحـدهحـزب کـارگران سوسیالیاسـتالین در  -در جدلهایی که به دنبال معاهدۀ هیلتـر   سـت ا
 مکـــسماهیـــت اتحــاد جمـــاهیر شــوروی، هلـــد جانــب اقلیـــت حــول در میگیــرد و همچنـــین در مــورد 

حزب کارگران سوسیالیست اما ظاهرا مخالف انشعاب در . را گرفته باشد برنهام جیمزو  شاختمن
االت متحـده کـه گردانهـای نـازی نـروژ را اشـغال  ۱۹۴۰در سـال . بـوده اسـت الملـل چهـارم بینو در  ا

ــک آورد و  در آنجــا انفعــال سیاســی را تــاب نمــی. ســوئد میگریــزد میکننــد هلــد بــه روابــط دوســتانه بــا 
کــایی باعــث میشــود کــه هلــد   ۱۹۴۱اوایــل ســال . بزنــددســت بــه مــاجراجویی خطرنــاکی دیپلمــات آمر

اسپورت  معتبر و همه ویزاهای الزم بـا قطـار وارد اتحـاد شـوروی شـده تـا همراه با همسر و فرزندش با 
ـــاالت متحـــده شـــود ـــا کشـــتی راهـــی ا کـــه قطعـــا او را  او.پ.گ. از بنـــدری در شـــرق دور شـــوروی ب

ش خبـر داشـته از قطـار خـارجش کـرده و بـرای بـازجویی بـا خـود میبـرد گـر . میشناخته و از فعالیتها د
ده نمیشود ست لهستانی گفته انـد کـه چنـد هفتـه بعـد . اثری هلد د ظاهرا تعدادی از زندانیان بوند

ــده انــد ــدی نیســت کــ. از ایــن مــاجرا هلــد را در زنــدانی در مســکو د ه هلــد همانجــا بــه جــرم امــا ترد
ک سال هم نداشت. تیرباران شده است" تروتسکیزم"   .والتر هلد در زمان مرگ هنوز سی و 
ۀ  پیر بروئـهخالصۀ شرح حالی که (  سـتان ۲.، ش۱.، جتـاریخ انقالبـیدر نشـر در مـورد والتـر  ۱۹۸۸، تا

  )نوشته استهلد 
٢
ـه . صلیب آتشتی رهبر گروه شبه فاشیس) ١٨٨٦-١٩٤٦(کلنل کازمیر دالروک   ١٩٣٤این گـروه در فور

ارلمـان فرانسـه حملـه کـرد سـها از ویراسـتار نسـخه انگلیسـی اسـت مگـر آنکـه اشـاره [به سـاختمان  انو
  ]شود

٣
س) ١٨٩٨-١٩٤٥(ژاک دوریـو  ــار در  ١٩٣٤در ســال . شــهردار استالینیسـت شــهر سـن دنــی در حومـه 

ســازمان  ۱۹۳۶در ژوئــن . مخالفــت بــا سیاســت جبهــه واحــد از حــزب کمونیســت فرانســه جــدا میشــود
  .فاشیستی خودش را به نام حزب خلق فرانسه تاسیس میکند

  
٤
ــایو  ــوارز دلب ــو آل ــایروظــاهرا سوسیال) ١٨٩١-١٩٧٥(خولی . یســت چــپ و چهــرۀ مــورد اعتمــاد الرگــو کاب

ــف در مــراکش را میگیــرد و عــالوه بــر آن در  استالینیســت مخفــی کــه جلــوی کمــک بــه شورشــیهای ر
در حـزب سوسیالیسـت میمانـد و در  ١٩٤٦تا سال . انتقال طالهای اسپانیا به اتحاد شوروی نقش دارد

ذیر مدتی دلباختۀ مـائویزم و در جستجوی پیش. این تاریخ از این حزب اخراج میشود وای شکست نا
است    .میرسد جبهۀ انقالبی ضدفاشیسم و میهن پرستتیتویزم میشود و سرانجام به ر

٥
 حــزب سوســیال دمــوکرات آلمــانــس از اخــراج جنــاح چــپ  حــزب کــارگران سوسیالیســت آلمــان 

گروهــی از  ــک ســال بعــد رهبــری آن بــه دســت. بــه قالــب حــزب درآمــد ١٩٣١شــکل گرفــت و در ســال 
اکوب والچر درآمد   .براندلری های سابق به رهبری 

٦
ـس از اسـتقالل ایـن منطقـه در سـال  خنرالیدادا  خنرالیته   ١٩٣٢نام حکومت محلـی کاتالونیـا کـه 

  .تاسیس شد
٧
ـه حـزب ناسیونالیسـت خرده چـپ کاتالونیـاـا  اسکرای کاتالونیا  ـایین طبقـات  بیزنسـمنها و ال های 

  .میانی در بارسلون بود



ب  م در     م و 

kandokav.com  و و   

                                                                                                                      
٨
بـه  مسـتقلهای آلمـانو "  سـازی های اجتماعی کمیتـه"نیـز  ١٩١٨شـیدمن در آلمـان  -حکومـت ابـرت  

بکاری در آن مشارکت کردند   هلد.و. جای افشای این فر
٩
ک، امروز در اتحاد شوروی هر اختالف نظر با لنین   شینسکی منشو در گذشته، در اعالم جرم و

نداشته و هنوز میپندارد، مهمترین عامل تعیین کننده است گاد  . که همیشه خود را در آنسوی بار
ا استالین را بخطار خطای ماه مارس    هلد.و - متهم میکنند؟اش  ۱۹۱۷اما آ

١٠
شینسکی در زمان) ١٩٨٨(به لطف گالسنوست اخیرا   ی که افسـر رسـمی حکومـت آشکار شده که و

  ! موقت بوده حکم بازداشت لنین در را روزهای ژوئیۀ امضا کرده است
١١

تلورا  کتاتور نظامی یودستیز اوکراین در دورۀ جنگ داخلی روسیه) ١٨٧٧-١٩٢٦(سمیون    .د
  

١٢
هانجمن راسـت افراطـی ب   داران فرانسـه کـه در آن وقـت صـنایع آهـن و فـوالد حضـور  زرگتـرین سـرما

  .داشتند
١٣

ــوف   ــه پــوم را سرکنســول اســتالین در بارســلون ) ١٨٨٤-١٩٣٨(اوســینکو -آنتون کــه نقشــه فتنــه علی
ـا اوائـل  ١٩٣٨از اسپانیا فراخوانده شد و به فرمان اسـتالین در اواخـر سـال  ١٩٣٧طراحی کرد، در سال 

ــاران شــد ١٩٣٩ در دوران . شــتبــه عهــده دا ۱۹۱۷او رهبــری حملــه بــه کــاخ زمســتانی را در ســال . تیرب
  .خروشچف از وی اعادۀ حیثیت شد

١٤
دال  در  ١٩٣٦ژوئیـۀ  ١٩در . پـوم و عضـو کمیتـۀمرکزی دبیر سـازمان جوانـان )١٩١٥-١٩٣٦(ژرمینال و

  . کشته میشوددر بارسلون نبردهای خیابانی با سربازان فرانکو 
١٥

نیـز شـناخته میشـود  المللی بـرای وحـدت سوسیالیسـتی انقالبـی دفتر بینکه با نام  دفتر لندن 
س تاسیس شد ١٩٣٣در اوت  ار    .در 

١٦
چهارم نیز خاطرۀ خـواکیم مـورین را کـه بـه دسـت مـزدوران فرانکـو بـه قتـل رسـید گرامـی  الملل بین 

ـک و عملـی . میدارد سیاسـی بخـاطر  -اما هیچ چیز خطرناکتر از مقدس ساختن خطاهـای مهلـک تئور
ا . مرگ قهرمانانه نیست   هلد.و. دی تالش دارد همین کار را بکندگورگین تا حد ز

١٧
تالیـایی بـه خـاطر برآمـدن فاشـیزم در   ـد اشـاره کـرد کـه هـر دو گـروه آلمـانی و ا بـه سـر  مهـاجرتبا

  . میبردند
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