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دیالکتیک تاریخ این تناقض را روا میدارد که انقالب پرولتری در یک کشور بدل به 
همین تراژدی ده سال پیش بر صحنۀ  .بزرگترین مانع انقالب در کشوری دیگر شود

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

اما چین تا کارگران اروپای باختری فاصلۀ زیادی دارد و از این رو این نمونه کافی 
امروز که همان صحنه . ود تا کمینترن را در چشم کارگران اروپا بی اعتبار گرداندنب

برای . در برابر چشمان کارگران اسپانیا تکرار میشود مسئله متفاوت است
عاجلتر از این نیست که دگرگونی ای  پرولترهای انقالبی امروز هیچ وظیفه

که هنوز در این مورد تردید هر . ضدانقالبی کمینترن را به پرولتاریا نشان دهند
این : کمونیست را بخواند الملل بیندارد کافی است آخرین قطعنامۀ کمیتۀ اجرایی 

هیئت رئیسه کمیتۀ اجرایی «: انقالب اسپانیا از جمله میگویدقطعنامه دربارۀ 
کمونیست سیاست کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اسپانیا را تایید  الملل بین

زحمتکش برای نبرد های  مبتنی است بر بسیج هواداران و تودهسیاستی که . میکند
علیه فاشیستها که میخواهند رژیم پارلمانی را نابود کرده و بجای آن دیکتاتوری 
فاشیستی بنشانند؛ سیاستی که به دنبال دفاع و تحکیم جمهوری دموکراتیک و 

زادیها و حقوق چرا که این رژیم ضامن تمام آ. پارلمانی به رهبری جبهۀ خلق است
مردم اسپانیاست و بسترهای مادی فاشیزم را به خطر انداخته و جایی برای آن باقی 

تحت رژیم جبهۀ خلق مردم اسپانیا میتوانند ارادۀ خود را بیان . نگذاشته است
  ».کرده و برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند

ز زحمتی بیمعنی بودن این عبارات چنان بدیهی است که حتی رد کردنشان نی
که در آن  جمهوری دموکراتیک و پارلمانی«این قطعنامه از . بیهوده خواهد بود

اتفاقا برعکس، فاشیزم مشروعترین . صحبت میکند »جایی برای فاشیزم نیست
آنقدر مشروع، که امروزه، در دوران انحطاط . فرزند جمهوری دموکراتیک است

اقی نمانده که در آن تعداد قابل سرمایه داری، تقریبا هیچ جمهوری دموکراتیکی ب
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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دروغهای فریبکارانۀ جبهۀ خلق نه تنها . پیروزی را پیشاپیش از پرولتاریا ربوده است
. دارد هر دم بر فرصتهای آن می افزایدشیزم را به خطر نیانداخته بلکه موقعیت فا

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

برای رشد فاشیزم مساعدتر از جمهوری پارلمانی " بستر مادی"در یک کالم، هیچ 
جایگزین جمهوری پارلمانی شدن قادر  فقط دیکتاتوری پرولتاریا است که بانیست و 

الملل کمونیست  به این نیز اشاره کنیم که بین. خواهد بود فاشیزم را از ریشه برکند
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

ملی کردنها باید در چارچوب دفاع از جمهوری ] حزب کمونیست این است که
حزب علیه . ]ه.و. س از خاتمۀ جنگ داخلی باید متوقف شودو در نتیجه پ [باشد

تحرکات دشمنان مردم برای تضعیف اقتصاد و کارشکنی در آن می ایستد و معتقد 
تقیم و است که ملی کردن باید فقط شامل بنگاه هایی باشد و همدستان مس

اگر کسی برداشت ما از این قطعنامه را . »غیرمستقیم شورش نظامی اند
. حزب کمونیست اسپانیا را بخواند ۱۹۳۶سپتامبر  ۱۸ بیانیۀغرضورزانه میداند باید 

مصادره هایی که توسط کارگران صورت میگیرد «: از جمله میخوانیم بیانیهدر این 
میتوانیم نقل . »که ضرورتهای جنگ ایجاب کرده است اقداماتی موقتی اند

و استالینیستهای اسپانیایی دیگری که رهبر حزب *هرناندز، پاسیوناریاایی از قوله
 الملل بینقطعنامۀ کمیتۀ اجرایی . همین حرفها را تکرار میکنند اضافه کنیم

. کمونیست هدفش رسما تایید و تقویت خط سیاسی حزب کمونیست اسپانیا است
مالکیت خصوصی و احیاء : ت که استالینیستها چه میخواهنددر نتیجه روشن اس

  . سپس استالینیستها میتوانند کابینه بازی خود را از سر گیرند. جمهوری پارلمانی
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میبینیم که برای توجیه سیاستهای ارتجاعی کمینترن در اسپانیا، که استالین 
منشاء است، مثل علف هرز تئوریسینهایی در سراسر دنیا سر بر آورده اند تا " بزرگ"

د را از سر خو  ۱۷۸۹کنند که اسپانیای امروز سال " اثبات"ناپذیر با جدیتی خلل 
را؛ و اینکه باید جامعۀ بورژوایی را از یوغ فئودالیزم نجات داد نه  ۱۹۱۷میگذراند نه 

حتی فکر کردن به این تئوریها عرق شرم بر . اینکه پرولتایا را از یوغ جامعۀ بورژوایی
داری که با نیرویی  سال گذشتۀ سرمایه ۱۵۰و گویی رشد ت. پیشانی آدمی مینشاند

فقط بر اسپانیا هیچ اثری را دگرگون کرده  ی متمدنخارق العاده چارگوشۀ دنیا
در خوابی عمیق فرو رفته " زیبای خفته"تو گویی اسپانیا همچون ! نگذاشته است

ه با بوسۀ شیطانی شاهزاده فرانکو از خواب بیدار شد ۱۹۳۶بود تا به یکباره در سال 
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 
دفاع  ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵پیشتر منشویکها در سالهای همان چیزی دفاع میکنند که 

 در مورد چین از  ۱۹۲۵-۲۷ استالین و بوخارین در سالهای که میکردند؛ یا موضعی
رفرمیستهایی  این همان موضعی است که تا به امروز توسط. آن دفاع میکردند

که در تمام ای  دفاع میشد؛ همان تئوری از آن دیگرانو  بستیروو  پریرو همچون
این که  .رویدادهای مهم قرن بیستم ورشکستگی کامل خود را اثبات کرده است

امروز اتحاد شوروی با این توجیه که اسپانیا هنوز برای انقالب پرولتری آماده نیست 
شدن اسپانیا میشود تناقضی است که با این واقعیت تشدید میشود " شوروی"مانع 

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 

پرولتاریای  ۱۹۲۰در اسپانیای : این ارقام درستی گفتۀ ما را نشان میدهند. بود
با رشد چشمگیر شهرها پس از . درصد از کل جمعیت را تشکیل میداد ۲۵صنعتی 

پرولتاریای صنعتی  ۱۹۱۳در روسیۀ تزاری . جنگ این رقم افزایش هم یافته است
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 
برخی شهرهای بزرگ مثل بارسلون و مادرید بیش از  یک میلیون نفر جمعیت 
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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
  ).کیلومتر مربع ۱۰۰کیلومتر در ازای هر  ۰،۴کیلومتر مربع در مقایسه با 

هایی و در انزوا قادر به ساختن سوسیالیزم خواهد بود این پرسش که آیا اسپانیا به تن
از این نظر  هیچ کشوری برای ساختن سوسیالیزم آماده نیست و این . بیهوده است

ی الملل بینسوسیالیزم یا . را با قاطعیت بیشتری میتوان در مورد روسیۀ تزاری گفت
مسکو با  این حقیقت را محاکمات شرم آور . است یا اصال وجود نخواهد داشت

اما اسپانیا از این نظر برای سوسیالیزم . بلندترین صدای ممکن به جهان فریاد زد
المللی در این کشور چنان بورژوازی مرتجعی  آماده است که سرمایۀ مالی بین

اسپانیا .در اینجا دیگر هیچ تکلیف مترقی برای تحقق نداردداری  سرمایهساخته که 
جهانی که وارد مرحلۀ انحطاط خود شده داری  سرمایهاز زنجیرۀ ای  به عنوان حلقه

تنها مقلدان . و دارد دنیا را به پرتگاه بربریت میکشاند برای سوسیالیزم آماده است
استالینی منشویزمند که میخواهند به ما توضیح دهند که چرا بورژوازی لیبرال 

آیا . بسازد" کجمهوری پارلمانی دموکراتی"اسپانیا پس از صد سال هنوز نتوانسته 
همین بورژوازی نبود که از ترس پرولتاریا دائما ژنرالهای ارتش را به کمک میطلبید؟ 

آلمان، انقالبی پرولتری بود که  ۱۹۱۸اسپانیا، همانقدر که انقالب  ۱۹۳۰-۳۱انقالب 
  . پرولتاریا در آن بخاطر غیاب رهبری انقالبی حاصل پیروزی خود را از دست داد

را به خود دید، همانطور که  کاوینیاکفرانسه کودتای  ۱۸۴۸الب همانطور که انق
به دنبال انقالب فوریۀ روسیه آمد و همانگونه که از پس  کورنیلوفشوروش 

و سپس فاشیزم آمد،  هیتلرو  لودندورفو برآمدن  کپ جمهوری وایمار پوتِچ 
 سانخورخوو ودریورا مپریاسپانیا نیز دائما پوتچها و شورشهای " دموکراسی"حاصل 

کسی در کمینترن به خود جرات میداد که  ۱۹۲۰ - ۲۳آیا در سالهای . و فرانکو است
مترقی بداند و بر این داری  سرمایهو لودندورف را نمایندگان فئودالیزم علیه  کپ

برای دفاع از جمهوری جبهۀ  اشترسمانو  ورثمبنی با جمهوریخواهانی همچون 
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نیز در آن زمان چنین پرتوافشانی هایی  لچرواحتی کسی چون خلق تشکیل دهد؟
 !نمیکرد

هایی که میگویند اسپانیا هنوز برای سوسیالیزم آماده نیست و تازه در آغاز تئوری
اند که کارگران اسپانیا، فارغ  مسیر انکشاف بورژوایی است چنان مضحک و بیمعنی

. اند گرفته سازی اقتصاد را به دست از این توقعات منشویکی، هم اینک اشتراکی
خاصه در کاتالون، علیرغم کارشکنی رهبری سیاسی که مدافع حفظ مالکیت 
خصوصی بر وسائل تولید است، نتایجی درخشان حاصل شده، و نه تنها صنایع 

های بزرگ  که ترامواها و تاکسیها و فروشگاهجنگ و صنایع راه آهن اجتماعی شده بل
م اکنون به دست کارگران و سندیکاها اداره ها ه و سینماها و تئاترها و هتلها و کافه

  .نمیشود یاقتصاد  تحرکنارس بودن اقتصاد اسپانیا مانع از . میشود

اگر رهبری سیاسی واحدی وجود میداشت که از این جنبش در برابر موانع و 
، از این آورد میمقاومتها دفاع کرده و اقتصاد را تحت مدیریت و برنامۀ واحدی در 

رهبری سیاسی اما  .آمد به دست مینتایج خیلی درخشانتری ها سازی  اشتراکی
همچنان در اختیار جمهوریخواهان بورژوا و ماموران استالینیست آنهاست که 

سازی را امضاء  هرچند در ظاهر از این جنبش حمایت میکنند و لوایح اجتماعی
خیانت  میکنند اما این کار را صرفا برای آن میکنند که در فرصت مناسب به آن

  .کنند

با این همه اگر خیانت استالین در اسپانیا را صرفا نتیجۀ سیاست منشویکی کمیتۀ 
. ایم کمونیست بدانیم جای علت و معلول را عوضی گرفته الملل بیناجرایی 

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

میدانند، به هیچ وجه بخاطر توانایی فکری و " بهترین شاگرد لنین"ن و تئوریسی
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 
  . را از میان بردارد" های استالین اندیشه"ف صداهای مخال
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علت دیگر این موضع متخاصم در برابر انقالب، ائتالف نظامی شوروی با امپریالیزم 
میترسند که اگر به نفع اسپانیای شوروی موضع  لیتونیوفاستالین و . فرانسه است

آقایان بروکرات به نیروی . بگیرند فرماندهان نظامی فرانسه به دامان هیتلر بگریزند
رهبران شوروی، . اقدام خودانگیختۀ پرولتاریای فرانسه هیچ اعتمادی ندارند

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 

بیطرفی اتحاد شوروی به هنگامی که هیتلر و موسولینی فعاالنه از فرانکو حمایت 
اگر فرانکو پیروز شود . میکنند خطر دیگری برای بروکراتها به همراه خواهد داشت

هیتلر فشار خود بر فرانسه را به شدت افزایش داده و مواضع خارجی خود را تا حد 
در طرف دیگر، اگر کمینترن آشکارا به پرولتاریای . زیادی بهبود خواهد بخشید

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

نباشد بلکه مالکیت خصوصی باید حفظ شود؛ سوویتی در کار نباشد بلکه 
دموکراسی بورژوایی حفظ شود؛ ارتش سرخی متشکل از میلیشیای پرولتاریا تشکیل 

رژوازی احیاء گردد؛ نشود بلکه ارتش جمهوریخواه تحت فرمان افسران بو 
این . ، یعنی هر گونه اقدام پرولتری ضداستالینی از بین برود"تروتسکیزم"

مالحظات بیرونی، در پیوند نزدیک با الزامات داخلی، بروکراسی استالینی را ناچار 
بروکراسی استالینی حاال که موفق شده . ای در پیش گیرد کرد که چنین رویه

ای بروکراتیک تبدیل کند نخواهد  خانه د شوروی به مردهانقالب پرولتری را در اتحا 
پذیرفت که در گوشۀ دیگری از دنیا جمهوری شوروی جوانی سرشار از نیرو با 

اگر چنین شود، این تناقض . پرولتاریای مستقل و آگاه به نیروی خود شکل بگیرد
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اسپانیا این چنان در چشم جهانیان چشمگیر خواهد بود که برادران روِس پرولتاریای 
نمونه را به گذشتۀ پرافتخار خود پیوند داده و یک بار دیگر برخاسته و بساط 

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 

نی مارکس و لنین و استالین، سوسیالیزم را میکنند که بر اساس آن خدایگان، یع
به این سبب است که از هر حرکت . اند صرفا برای قوم برگزیدۀ روس محفوظ داشته

  . پرولتری مستقل در هر کجا که باشد میترسند و آنرا در نطفه خفه میکنند

که میگوید  -یک اصل مارکسیستی نه استالینی  -با این همه، این یک اصل است 
اتحاد شوروی فقط و فقط با ظهور دولتهای شوروی نو تقویت شده و  موقعیت

دستاوردهای (از اینجا است که میفهمیم منافع اتحاد شوروی. استمرار خواهد یافت
و میبینیم . تا چه اندازه با منافع بروکراسی در تناقض است) پرولتری انقالب

نها نامهایی همچون که در صف آ(را" دوستانش"ریاکاری وصفناپذیر بروکراسی و 
که منافع اتحاد شوروی را با ) نیز به چشم میخورد هاینریش مانو   رومن روالن

منافع بروکراسی حاکم بر آن یکی کرده و با تمام توان میکوشند هر صدای منتقد 
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؟
، "فاشیزم سوسیال"احمقانۀ " تئوری"و با " سندیکاهای سرخ"، با سیاست "اجتماعی

. که به دست خود استالین تدوین شده، بیش از خود هیتلر در پیروزی او سهیمند
که قانون ارث را احیاء داری؟ آن هم از جانب کسانی  توطئه برای احیاء سرمایه

میکنند، مدیران کارخانه ها را بدل به استثمارگران کارگران کرده و از بدترین انواع 
به عنوان شکل سوسیالیستی کار ستایش میکنند؛ کسانی که " کاری قطعه"

ترین شکل ناسیونالیزم عوض کرده و در سراسر کشور بار  مارکسیزم را با احمقانه
اختالل در اقتصاد؟ آن هم از جانب  .دگی بورژوایی بها میدهندهای زن دیگر به شیوه

ساله اول، کشاورزی اتحاد  ۵سازی زیاده از حد در برنامۀ  با اشتراکیکسانی که 
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شوروی را چنان نابود کردند که هنوز نیز نتوانسته به وضعیت قبل از آن بازگردد؛ 
ند که در خطوط راه ا همان کسانی که با مدیریتی نادرست مسئول تمام حوادثی

  . 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
خصلت پرولتری انقالب اسپانیا باور داشته و حتی صرفا همین نکته در مقایسه با 

این حزب بخاطر . مواضع استالینیستها پوم را در جایگاه متفاوتی قرار میدهد
تنها توانست در کاتالون پایگاه مردمی ) مورینمیراث (اشتباهات گذشته

به همین خاطر وقتی میخواهیم از سیاستهای پوم صحبت . اشته باشدای د گسترده
جالب اینجاست که بخش . کنیم درستتر است که دربارۀ کاتالون صحبت کنیم

با مواضع کمینترن، که به نقد آن  ٤دلبایو -اصلی مواضع حکومت مرکزی کابایرو
  . پرداختیم مطابقت دارد

هرچند، (ب سوسیالیستی موضع گرفتپوم علیه جمهوری پارلمانی و به نفع انقال
) همانطور که در ادامه نشان میدهیم، بی آنکه نتایج عملی چنین مواضعی را بپذیرد

در قطعنامۀ کمیتۀ . و همین برایش نفرت کمیتۀ اجرایی تقلبی مسکو را به بار آورد
کمونیست که از آن نقل کردیم و پوم در آن به دفعات به  الملل بیناجرایی 

  : آمده است) هرچند متاسفانه الیق این اتهام نبوده(متهم شده" یزمتروتسک"

کمونیست، مبارزۀ حزب کمونیست  الملل بینهیئت رئیسۀ کمیتۀ اجرایی «
، "تروتسکیزم"و حمایت دیگر سازمانهای جبهۀ خلق از مبارزۀ این حزب با ] اسپانیا[

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
از آنجا . ورود فاشیستها به اسپانیا استفاده میکنندتمام روشهای فریبکارانه برای 
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که تروتسکیستها در دل گردانهای جمهوریخواه مخفیانه به خرابکاری مشغولند، 
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 -

که این مقاله را منتشر کرده در همین ) استالینیست( دویچه فولکزایتونگنشریۀ 
. 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

کرملین، این آدم مزخرف و نادان و عاری از هرگونه خالقیتی، تمام حزب بلشویک 
آنرا بی آبرو کرده و * میکادو و به روش ماموران گشتاپو وقدیمی را به گند کشیده 

به خاک می " سگهای هار"انقالب روسیه را همچون های  سرشناسترین چهره
افکند،همدستان استالین در اسپانیا نیز با شنیعترین روشها به تمام یک حزب، 

ا برای پراکنی میکنند تا زمینه ر  یعنی بخش مهمی از پرولتاریای اسپانیا، اتهام
  . 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 

همۀ احزاب سالم و صادق جنبش کارگری دنیا باید خواهان . بگیرد،دفاع نمیکنیم
پشتوانه علیه تروتسکیستها و بلشوکیهای قدیمی و پوم  پراکنیهای بی خاتمۀ تهمت

ید جلوی رواج روشهای اگر جنبش کارگری جهانی نمیخواهد از بین برود با. شوند
  . را در اردوگاه خود بگیرد گوئرینگ

مسکو مانع از آن نیست که اختالفات های  اما همبستگی کامل با پوم علیه دسیسه
حق با چه کسی «اینجا موضوع . بلند اعالم نکنیم خود را با این حزب با صدای

حتی . یا بحثهای مالنقطی نیست؛ اینجا مسئله فرجام انقالب اسپانیاست »است؟
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اگر االن برای تغییر دادن مسیر رویدادها دیر شده باشد اما دستکم با این انتقادها 
برای . ی اثر میگذارندالملل بینمیتوان فهمید رویدادهای اسپانیا چطور در سطح 

جازه دهید  از اساتیدمان مارکس و آنکه موضع خود را در مورد پوم روشن کنیم ا
این دو نفر به طور تمام و کمال در جبهۀ کمون پاریس قرار . انگلس کمک گیریم

درست به همین . گرفتند و از کمون در برابر تمام افتراها و تردیدها دفاع کردند
  .عفها و خطاهای کمون انتقاد کنندخاطر این حق را داشتند که از ض

حزب کارگران سوسیالیست که برخی از آنها مثل (های دیگرور دوستان پوم در کش
غالبا ) بطور مشکوکی حاضرند پوم را در ازای پشیزی به جبهۀ خلق بفروشند ٥آلمان

اسپانیا که قرار است پرولتاریا را تا پیروزی " حزب بلشویک"این حزب را بعنوان 
اگر این حقیقت داشت هیچ نیرویی به قدر ما از . رهبری کند معرفی میکنند
و (نمایندۀ بلشویزم در اسپانیا نیستپوم  اما متاسفانه. شنیدن آن خوشحال نمیشد

، بله )همانطور که در ادامه خواهیم دید چنین نقشی نیز برای خود قائل نیست
( میماند که علیه منشویزم راست مارتوفبیشتر  به جناح چپ منشویکهای حول 

   .میجنگیدنداستالینیستها ) دان، پلخانف، رنسکیک

که پوم برنامۀ جبهۀ خلق را امضاء کرد، و البته چند هفته بعد  ۱۹۳۶از ژانویۀ 
سیاستهای این جبهه را با مالیمت محکوم کرد، در مواضع خود دائما دچار نوسان 

انقالبی را های  هر بار که این حزب گام درستی برداشته و حمایت توده. بوده است
با اکثریت همین جبهۀ خلق به همکاری با بورژوازی، برانگیخته دچار ترس شده و 

در اینجا با استفاده . بزرگترین مانع بر سر راه اسپانیای سوسیالیست، پرداخته است
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
پوم در نخستین بولتنی ک به زبان . اند بلکه تردیدهایی اصولی -ضروری اند 

اصول "ای رسمی دربارۀ  در مقاله ) انقالب اسپانیابا نام (تشر کردهفرانسه من
 حکومت جبهۀ خلق در اختیار جمهوریخواهان چِپ «اعالم میکند که " سیاسی پوم

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 بیتردی: بورژوا رفرمیست فراتر نمیرود
  .»بردخواهد 

ولی آیا شما ما را سکتاریست مینامید چونکه ما همین حرف را موقعی ! آفرین
ای را  جبهۀ خلق اسپانیا کمک میکردید، و همان برنامه میزدیم که شما به شکلگیری

آن موقع پوم با  ندارد را پذیرفتید؟" فاجعه"که امروز میگویید عاقبتی به جز 
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

ای هستیم که در  آید که ما شاهد بروز قدرت دوگانه پس از این گفته اینطور بر می
همین نقطه، وقتی که به طور  اما پوم درست در . آید هر انقالب پرولتری بوجود می

نشینی  منطقی باید واژگون ساختن شکلهای تهی قدرت کهن را نتیجه بگیرد، عقب
به  در این مقاله که بیشترین نزدیکی را با موضع انقالبی لنینی دارد و . میکند

تگی بار دیگر خود را آشف عبارت دیگر در منحنی نوسانات پوم چپترین نقطه است،
  :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 
و بعدتر دیدیم که چگونه حکومت کومپانیس که بر مبنای این نقل قول . میبرد

میلیشیای  د ندارد، نه در حرف که در واقعیت کمیتۀ مرکزیظاهرا وجو 
شورای پوم با پشتیبانی از ! همکاری پومضدفاشیست را منحل کرد؛ آن هم با 
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که از آن نقل ای  در مقاله. خطای دیگری مرتکب شد اتالوناقتصادی حکومت ک
  :قول آوردیم گفته شده

شورای اقتصادی در کنار کمیتۀ میلیشیا ماموریتش حفظ سازمان اقتصادی «
  »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 

و مالکیت خصوصی داری  سرمایهمقابله با آن ندارد، ولی در عین حال به اصول 
در . آن تدارک میبیندوفادار مانده و با مهارتهای دیپلماتیک زمینه را برای احیاء 

بلکه پوم باید نبود،  ٧یانی کاتالو رااسکیف پوم تکریم و پشتیبانی از نتیجه تکل
فقط پس از تصاحب قدرت  ر ادسازی واقعی و پای آشکارا اعالم میکرد که اجتماعی

. ٨سیاسی توسط طبقۀ کارگر و برقراری دیکتاتوری این طبقه ممکن خواهد بود
ها، پرولتاریا را از  ترویج و تبلیغ و روشنگری در میان تودهوظیفۀ پوم آن بود که با 

هرناندز  -بورژوایِی آزانیا و کومپانیس و کابایرو و استالین  ایدئولوژیهای خرده
  . با خائنان انقالب، دروغ را بپوشاند" وحدت"برهاند، نه آنکه با 

ای مقالۀ  امهمنتشر و آشفتگی برن انقالب اسپانیاکه در شمارۀ دوم مقالۀ دیگری 
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
پوم در اینجا به . تشبیه میکند که قدرت حکومت محلی در مقابل آن ناچیز است

حکومت محلی بطور چشمگیری کاسته شده، اما اگر از توان . افتد تناقضگویی می
ت که پس از خاتمۀ جنگ چه سسوال این ا. این توان هرگز معادل صفر نیست

اتفاقی خواهد افتاد؟ یا حکومت مستقر قدرت را حفظ میکند، یا ستاد فرماندهی با 
ر جلوی در نتیجه اگر حکومت مستق. کودتای نظامی قدرت مستقر را از بین میبرد

 -حتی در زمان جنگ  -منطقی جنگ را میگیرد، ستاد فرماندهی نباید پیشرفت 
اما در این مورد مشکل از این هم بزرگتر است . کودتا داشته باشدانجام ترسی از 

بورژوازی است در حالی که  چونکه حکومت مستقر نمایندۀ بورژوازی و خرده
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ه در دوران یک بدیهی است ک .کمیتۀ مرکزی میلیشیا نمایندۀ طبقۀ کارگر است
تداوم قدرت دوگانه برای مدت زمانی کوتاه ممکن است و در چنان  ،گذار کوتاه

حالتی حزب انقالبی تا زمانی که اکثریت طبقۀ کارگر متقاعد نشده باشد که 
قدرت کهن امری ضروری است، باید از حکومت های  واژگون کردن آخرین باقیمانده

دقیقا همین ضرورت است و در همۀ آنچه پوم انکارش میکند . تبعیت کند
نمایشهای دیپلماتیکی که هدفشان انکار وضعیت قدرت دوگانه است شرکت 

به سمتی میکشاند که سرانجام بدل  را میکند و با این روش کمیتۀ مرکزی میلیشیا
نیت انقالبی در  اما حسن(نیت تمام  پوم با حسن .به بازیچۀ دست حکومت شود

میخواهد حکومت را بدل به ابزار دست کمیتۀ ) غیاب درک انقالبی کافی نیست
  . مرکزی میلیشیا کند

روایت ارگان فرانسه زبان پوم از مراحل نخست برچیده شدن کمیتۀ مرکزی میلیشیا 
  :اینگونه است

 ۱۹۱۷روزهای انقالبی  اسنتیتو اسمولنیای که کمیتۀ مرکزی میلیشیا را به  صحنه«
تۀ مرکزی میلیشیا و همینطور کمیتۀ جنگ، کمی. شبیه میکرد ناپدید شده است

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 

اندیشه : دو اندیشه موجب این جابجایی شدند .حکومت خلقی کاتالون دارد
اکثریت جناح ضدفاشیست صالح دید [!]... صرفا ظاهری دیپلماتیک است نخست 

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

نیز میتوانست با  کرنسکینیز اینچنین تسلیم میشد  اسمولنیکمیتۀ انقالبی اگر 
پوم به هیچ وجه نمایندۀ اپوزیسیون سرسخت بلشویکی علیه . آن متحد شود
تحت انقیاد خود را بورژواهای خائن که میخواستند طبقۀ کارگر  تالشهای خرده
با عذاب وجدان خود را تسلیم  مارتوفپوم درست مانند  . درآورند نیست

پوم بجای آنکه نقش . میکند" تصمیم گرفته شد"و مصدر سوم شخص " ثریتاک"
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و ماموران استالینی آنها را به پرولتاریا نشان دهد،  ترادیاسحقیقی کومپانیس و 
  :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 

حکومت کومپانیس نمایندۀ منافع . با وضعیت امروز بارسلون ندارد تناسبی
بورژوایی دارد و زیر  خرده -جمهوریخواه این حکومت ترکیبی . بورژوازی نیست

ر ضعف اقتصادی فشار رویدادها در نوسان است و ریشۀ این نواسانات د
نشان دادند که قادر  ۱۹۳۴کومپانیس و دوستانش در اکتبر . بورژوازی است خرده

حتی اگر میخواستند  ۱۹۳۶در سال . بایستندداری  سرمایهنیستند در برابر ارتجاع 
در کاتالون ... نیز قادر نبودند در برابر موج عظیم جنبش پرولتاریا مقاومت کنند

و آن قدرت طبقۀ کارگر است و این طبقه حمایت فقط یک قدرت وجود دارد 
  ».بورژواها را نیز با خود دارد دهقانان و خرده

جنگ داخلی از نظر . ای از تفکر منطقی یافت نمیشود در تمام این جمالت نشانه
اگر اینها . ای است ملی بدون معنای مشخصی کومپانیس و حزبش صرفا فاجعه

 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 پرولتاری

پوم تصور میکند  .تدارک بینند موالآور را با فرانکو و  خلعسالح کرده و سازشی شرم
بورژوا  که با فشار آوردن به حکومت خرده که برای پرولتاریا همین کافی است

، که آدمهای کمسوادی هم نیستند، ٩آندرادهآیا نین و . قدرت خود را اعمال کند
چه موضعی گرفتند، و آیا ١٠ ۱۹۱۷کامنف در آوریل  -تالین ند که اسآور  به یاد نمی

این نمیدانند که لنین در تزهای آوریل چه جوابی به جناح سازشکار بلشویکها داد؟ 
از این دست بینش درستتری به وییهای دیگری درست است که پوم پس از ماجراج

نقش کومپانیس پیدا کرد، ولی سرزنش اصلی ما به پوم این است که چرا رویدادها 
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
  . ورود نین به حکومت تارادیاس: سپتامبر را بردارد ۲۶گام مهلک  که

را مسخره میکردند  ژیرال -ت جمهوریخواه ائتالفی کابایرو چند هفته پیشتر حکوم
و میگفتند که کاتالون خیلی پیشروتر است چرا که قدرت واقعی در دستان کمیتۀ 

ای  این، در همان شماره با وجود. پرولتری استهای  مرکزی میلیشیا و دیگر کمیته
و حضور آندرس نین در آن خبر زاده شدن کابینۀ جدید  انقالب اسپانیاکه نشریۀ 

بعنوان وزیر دادگستری را میدهد، برچیده شدن کمیتۀ مرکزی میلیشیا نیز اعالم 
که  آناتول لوناچارسکی. این برای صندلی وزارت بهای خیلی گزافی است. میگردد

به  انقالبهای  سایهاعدام و افترا نجات داد در کتاب مرگ زودهنگامش او را از 
به حکومت کرنسکی به زبان آورد  چرنوفکه تروتسکی دربارۀ ورود ای  تنها جمله

د بخاطر است رها کردن نقش تاریخی خو ای  طلبی مفلوکانه چه جاه«: اشاره میکند
ی عامدانه او را به الملل بیننین، که جراید مهم . »رسیدن به کیف چرمی وزارت

 چرنوفعنوان شاگرد تروتسکی معرفی میکنند، متاسفانه به نظر میرسد بیشتر به 
تارادیاس  -نین به عنوان عضو حکومت کومپانیس . نزدیک باشد تا تروتسکی

در جریان . ید کاتالون امضاء کرداحکامی را نیز درباره سازماندهی تجاری جد
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

از این اقدامات پشتیبانی کند، گسترششان دهد و به میداند این بود که لنینی 
  . سازماندهی متمرکز آنها با هدف نابود کردن کامل بروکراسی کهن کمک کند

خلقی را برچید و با وضع مجازات های  نین کمیته -احکام حکومت تارادیاس 
قوقی جلوی رشد بیشتر آن را گرفت و بروکراسی جدیدی در سطوح محلی ایجاد ح

روی واقعی همزمان برای این احکام  میانه پوم همچون یک حزب مارتوفیِ . کرد
  :اشک تمساح ریخت
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اقدامات انقالبی محلی خودانگیخته افسوس خورد ولی از میتوان از برچیده شدن «
  »درک کرد را احد برای تمام کاتالونطرف دیگر باید ضرورت وضع قوانین و 

  : میخوانیم انقالب اسپانیان در شمارۀ هشتم عالوه بر ای

درسهای . ما فکر میکنیم که هر خلقی باید از تجربیات مبارزات خود بیاموزد«
اند اما نمیتوان آنها را به طور کامل در انقالب  انقالب روسیه هرچند آموزنده

از نظر سیاسی، در اسپانیا و از آن کمتر در کاتالون، حتی یک . اسپانیا به کار بست
در میانۀ جنگ بر سایر نیروهای لحظه نمیتوان تصور کرد که یک حزب پرولتری 

و توازن وقتی به وضعیت واقعی سازمانها و احزاب و سندیکاها . سیاسی چیره شود
  »، نمیتوان به راحتی گفت که ما وضع اسفباری داریمقوا نگاه میکنیم

روها مرتکب  پوم در اینجا همان اشتباه تراژیکی را مرتکب میشود که تمام میانه
ای  همچون عامل زندهاینکه بجای آنکه حزب خود را میشوند و آن عبارت است از 

در کاتالون چهار . در نظر میگیرندای  در انقالب ببیند آنرا همچون شیء مرده
حزب که جمهوریخواه است؛  اسکرای کاتالونیا: جریان اصلی وجود دارد

و  اسکرا. که استالینیست است؛ آنارکوسندیکالیستها و پوم سوسیالیست متحد
 عبارت دیگر استالینیستها عوامل اسکرا به. استالینیستها برای جمهوری میجنگند

اند و خود را به آنکه قویتر  آنارکوسندیکالیستها آشفته. پرولتاریا هستند اردوگاه در 
پس معنی . پوم آنطور که خود میگوید برای سوسیالیزم میجنگد. است میچسبانند

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 پس پوم چطور از کارگران انتظا. سوسیالیست متحد در صلح بماند
آیا این اقدامات نیمبند و این  را با استالینیزم بفهمند؟اختالفات این حزب 

ریاکارانۀ استالینیستها آماده نمیکند؟  تخودعقیمسازی زمینه را برای اقداما
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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او از این . تا به امروز از آن برخوردار نبوده است مستبدیکه شاید بشود گفت هیچ 
به این ترتیب حمایت خود از مبارزۀ . هیچ قید و بندی استفاده میکند نیرو بی

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

زمینه قتلعام، این  دیدن کولتسوف، متخصص تدارک. روانۀ اسپانیا کرده است
  . ، جالد اوکراین، کار میکرد آموخت١١پتلوراحرفۀ شرافتمندانه را وقتی در رکاب 

گونه هژمونی خود را اعمال میکند؛ با کنار گذاشتن مارکسیزم، با کنار استالین این
این بدیهی است که حزب . ذاشتن پیروزیگذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا، با کنار گ

مارکسی، تنها نمایندۀ آگاه منافع پرولتاریا، نباید جریانهای دیگر را با زور حذف 
بین استالین تالش میکنند بقبوالنند، این زهرخند  بر خالف آنچه مقلدان کوته. کند

آنچه . یک اصل نیست» یک 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 
اما یک حزب مارکسیست انقالبی نباید . آنارکوسندیکالیستها به ائتالفی پایدار برسد

در . هایش دست بکشد اندیشه مونی و اعمال پیروزمندانۀاز نبرد برای کسب هژ
ترین روزنامه بورژوازی فرانسه، در  ، سرسختتومدر روزنامه  ۱۹۳۷ژانویه  ۲۲ تاریخ

  :رابطه با پوم میخوانیم

از تجربۀ  رهبران که پس. عرق کرده استتب تند انقالبی . حاال ما در اینجاییم«
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

اما در روسیه رژیم اقتدارگرایی حاکم بود که میدانست چگونه دیگران را به 
از این رو تالش . فقط سالح تبلیغ وجود دارددر بارسلون اما . حرفشنوی وادارد

زیادی میشود برای متحد کردن پرولتاریا در سندیکاها، برای آنکه سوسیالیستها و 
کمونیستها و آنارشیستها در یک حزب جمع شوند، تا جهت تشکیل یک دولت 
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از هیچ تالشی فروگذار نمیشود؛  .مقتدر ضدفاشیست بستری محکم ایجاد شود
   .»اما حاصل ناچیز است... عاتی و میتینگ، کارزار مطبو کنفرانس، 

مشکالت و خطراتی را که پرولتاریای  ١٢کمیتۀ فورژبه نظر میرسد این مستخدم 
در انقالب اسپانیا آنچه . ر از رهبران پوم فهمیده استتاسپانیا را تهدید میکند به

رژیم "ن است، برای پیروزی بر فرانکو و هیتلر و موسولینی الزم است مشت آهنی
و پوم با . دیکتاتوری پرولتاریاست، هژمونی حزب انقالبی پرولتاریاست" مقتدر

بخت بد پرولتاریای . کناره گرفتن از این نقش استدالل اصلی ما را تقویت میکند
خبرنگار . که دارای پیشگام مارکسیست حقیقی نیست قهرمان اسپانیا این است

سخن " ضدفاشیست"از تالش نافرجام برای برقراری رژیم مقتدر  توم روزنامه
، چرا که نفی رژیم فاشیستی هنوز به معنای جیبی نیستاین سخن ع. میگوید

به حل ضدانقالبی بحران برنامه فقط میتواند  این تالشهای بی. داشتن برنامه نیست
و اینها نیز به نوبۀ ، پرولتاریا و به نفع بیزنسمنهای اسکرا منجر شود؛ یعنی به ضرر 

خود نین در یکی از . خود در برابر امثال فرانکو و موال تسلیم خواهند شد
سخنرانیهایش به عنوان وزیر دادگستری از سازمان اقتصاد سخن گفت و در آن 

  : سخنرانی از جمله گفت

جنبش خودانگیختۀ . سازی هاست سازی و اشتراکی یک مشکل دیگر اجتماعی«
اما ما باید از خطاها و انحرافاتی که . انقالبی خود را نشان داده استها ارادۀ  توده

سازی یک کارخانه  در مواردی اشتراکی. در این زمینه وجود دارد خود را برهانیم
این باید . بدون توجه به ضرورتهای جنگ و مجموعۀ اقتصاد صورت گرفته است

خاطر یک سندیکا و یا سازی یا مصادرۀ یک کارخانه برای  اشتراکی. متوقف شود
  ».بخشی از طبقۀ کارگر نیست

اما شما چطور بدون برقراری دیکتاتوری پرولتاریا . این درست است رفیق نین عزیز
ای  میخواهید نظم را در اقتصاد برقرار کنید، چگونه میخواهید اقتصاد را به گونه

چطور خود شما میتوانید در سازمان دهید که برای تمام پرولتاریا مفد باشد؟ 
این اگر «: حکومتی شرکت کنید که حتی پوم آن را اینطور توصیف کرده است
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 ۲۱شما در شمارۀ  . »حکومتی بورژوادموکراتیک نباشد، حکومتی پرولتری هم نیست
مطلبی در ستایش از لنین منتشر کردید که حاوی بخشی از تزهای او  باتایاژانویه 

آیا در مراحل حساس انقالب اسپانیا بهتر نیست به . ولتاریا بوددربارۀ دیکتاتوری پر 
به عنوان نمونه این تز در همان مطلب منتشر مهم لنین بیافتیم؟ های  یاد آموزه

  :شده است

که سوسیالیستها آن را نمیفهمند و از نظر ما ناشی از نابینایی ای  مهمترین مسئله«
خیانت به پرولتاریاست، عبارت از این تئوریک و وابستگی به تعصبات بورژوایی و 

است، شدت میگیرد، داری  سرمایهاست که وقتی مبارزۀ طبقاتی که بنیاد جامعۀ 
خیال هر . میان دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا راه بینابینی وجود ندارد

  »بورژوایی گونه مصالحه چیزی نیست جز اظهار عجزی خرده

 -آنتونوف اخراج نین از حکومت که با فشار نمایندۀ استالین در بارسلون، 
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 "
ما این بار نیز پوم ا. یک بار دیگر چرخش به چپی در پوم ایجاد کرد)خواهد شد

متوجه خطای اصلی خود نشد، و همین، عرصه را برای اشتباهات مهلک دیگر باز 
کومپانیس و تارادیاس با سری برافراشته و اعتماد به نفس و خیال راحت . میگذارد

میکنند و در لعن جمهوری شوروی و  دلبایوسخنرانیهایی از جنس آزانیا و کابایرو و 
تفاوت میان حکومت مرکزی و حکومت . میگویند ادنآقای  در مدح جوامع ملل و 

ترس . کاتالونیا، تفاوتی که پوم غالبا بر آن تاکید میکرد در حال محو شدن است
بورژوا با گستاخی بیشتر و بیشتری  از این است که سیاستمداران خرده باتایا

بخصوص سازمان . سربرآورده و به دنبال کاستن از اقتدار سازمانهای کارگری باشند
، در نبرد با فرانکو به خاک ١٤ویدالپرشهامت جوانان پوم که رهبر قهرمان آن، 

ژانویه تیتر بزرگ  ۶ی باتایادر . گرفته استبطور درستتری این موضع را افتاد، 
سازماندهی قدرت کارگری را زنده های  امروز باید کمیته«: میگویدای  هاعالمی
اما رفقا، شما فکر میکنید کارگران . بدون شک این شعار درست روز است. »سازیم
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اند که این خود شما بودید که حکم انحالل این کمیته  به این سرعت فراموش کرده
که مارکسیستهای مدرن میتوانند از خواندنش بهره ببرند  گوته ها را امضاء کردید؟

  : مینوشت

چرا که آدمی، اگر در زمانۀ تردید تردید کند، بدی را تکثیر و هر لحظه بر گسترۀ «
  »اما آنکه سخت به اندیشۀ خود پایبند است جهان را از نو میسازد. آن خواهد افزود

  پوم و آنارشیستها
بدون . با آنارکوسندیکالیستها تاکید میکنند خود  دوستانهرهبران پوم غلبا بر روابط 

پیشگی  با ثبات با آنارکو سندیکالیستها علیه خیانتای  تردید، ساختن جبهه
اما در این راه حتی یک لحظه نیز نباید از . استالینیستها خط سیاسی درستی است

  . گوشزد کردن خطاهای تئوریک و عملی آنارشیزم غافل شد

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

کند و ادغام ای  با پایگاهی توده ت.ان.ثخود را در سازمان آنارکوسندیکالیست 
ارتجاعی تحت رهبری ، سندیکای رفرمیست و ت.خ.اوبا این روش اختالفاتش را با 

به "وحدت سندیکایی به هر قیمتی"ای یعنی بج(استالینیستها حل کند
 ت.خ.اواعضای خود را روانۀ )میرفت "وحدت سندیکایی با پالتفرم انقالبی"دنبال
احتماال برای پرهیز از درگرفتن بحث تئوریک جدی با  آن هم کرد؛

پوم بجای آنکه : شدر میرفت نتیجه اما برخالف آنچه انتظا .آنارکوسندیکالیستها
رهبران آنارکوسندیکالیستها را  ت.ان.ثانقالبی درون های  بواسطۀ توده بتواند به

تحت فرمان خود درآورد، از تمامی گفتگوها پیرامون وحدت سندیکایی کنار 
امضاء  ت.خ.اوو  ت.ان.ثکه میان ای  قطعنامهگذاشته شد و حتی میتوان گفت 

" طلبانۀ انشعاب"شد حاوی بندهایی است که میتوان آنها را تهدیدی علیه اقدامات 
های  گروهای  ما علیه هرگونه فعالیت هسته: ۱۵بند «(. پوم در نظر گرفت

این فعالیتها چه از روی . ناپذیر اقدامی مشترک صورت میدهیم سندیکایی کنترل
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عالوه بر این،  .)»برنامه خطرناک استبدفهمی چه از روی نیت بد برای تحقق این 
پوم در رابطه با مسئله سندیکا تالش کرد میان دو صندلی بنشیند و به این ترتیب 

  . را تسهیل کرد ت.خ.اوو  ت.ان.ثبازی مشترک رهبران 

بجای آنکه همراه با . مل نکردپیرامون مسئلۀ شکل حکومت نیز پوم بهتر ع
برای تدارک کسب  و  علیه کومپانیس اپوزیسیون مشترکی را تشکیل دهد ت.ان.ث

از دگرگونی آنارشیستهای منکر دولت به  ،قدرت سیاسی توسط سوویتها بجنگد
را حزبی که خواهان ائتالف با جمهوریخواهان است استقبال کرد و فعالیت آن 

ج شده دارد تالش میکند حمایت اما حاال که پوم از حکومت اخرا . تسهیل کرد
اما چطور . را برای تشکیل اپوزیسیون جدیدی علیه کومپانیس جلب کند ت.ان.ث

ها این رفتار پوم را همچون خودمحوری محض  میشود مانع از آن شد که توده
آیا خصلت حکومت کومپانیس به این بستگی دارد : از خود خواهند پرسیدنبینند؟ 

گستری باشد یا خیر؟ آیا وزرای آنارشیست ما نیز ضمانتی که نین در آن وزیر داد 
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

و آیا این . اختالف میان دیکتاتوری سوسیالیستی پرولتاریا و ارتجاع بورژوایی است
تر طبقۀ کارگر در ازاء کمک روسیه آمادۀ  عقبماندههای  نیز محتمل نیست که الیه

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

  . نیز زمان باارزِش زیادی از دست رفته است

  الملل بینپوم و 
). ١٦است و این عضویت نیز بخشی از میراث مورین(است ١٥لندندفتر پوم عضو 

دو و نیمی  الملل بیندفتر لندن، یا دفتر مستقل احزاب سوسیالیست، باقیماندۀ 
هنوز . است که در آشفتگی تشکیل شد و همچنان حول خود آشفتگی ایجاد میکند
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، حزب سوسیالیست مستقل لهستانیکی از آنها، . این دفترند شش حزب عضو 
دکتر حزبی کامال خیالی است که صرفا در تصورات قهرمان معروف کمدی، 

: کوچکی بیش نیستندهای  آن دو تای دیگر نیز گروه. ، وجود داردکروک
حزب میماند . حزب کارگران سوسیالیست آلمانو  ١٧ماکسیمالیستهای ایتالیا

  . حزب سوسیالیست سوئدو  کار مستقل بریتانیا

که خیلی دلبستۀ  یکی دیگر از آن کنفرانسهاییوقتی دفتر لندن برای تدارک 
ای  در آغاز ماه اکتبر جلسه نتیجه بوده اند، و همۀ آنها تا به اینجا بی آنهاست

 الملل بیناتحاد شوروی، (فراموش کردند راجع به مهمترین مسائلتشکیل داد، 
هم ندارند مثل همیشه  صحبت کنند، و چون نقطات مشترک چندانی با )جدید

  . مورد توافق همه برسندای  نتوانستند به قطعنامه

پوم به درستی : جالب را ذکر میکنیم" وحدت"دیگری از این های  در اینجا نشانه
اتخاذ سیاست بیطرفی جنبش کارگری نسبت به طرفین دعوا در اسپانیا را خیانت 

، از اعضای مارسو پیوراما از طرف دیگر، متحد فرانسوی دفتر لندن، . نامیده است
مسئوالن اصلی سیاست بیطرفی است، و خود بلوم یکی از  بلومستاد فرماندهی 

  . است

ی باتایا. حزب سوسیالیست سوئد از سیاست بیطرفی حکومت سوئد دفاع میکند
، وزیر دادگستری سوئد در پارلمان این وستمناز سخنرانی ای  ژانویه خالصه ۲۸

متاسفانه . کشور منتشر کرده که وی در آن از سیاست بیطرفی دفاع کرده است
تا حد زیادی با این  فلیگرهبر حزب برادِر پوم، آقای فراموش کرده بگوید که  باتایا

جبهۀ خلق را خیانت پوم باالخره پس از نوسانهای طوالنی  .دیدگاه موافق است
بورژوازی به انقالب دانسته است، اما همزمان، حزب کارگران سوسیالیست آلمان 

زندۀ جمهوری وایمار امضاء کرده است و در آن های  مانیفست مشترکی را با جنازه
از خوشوقتی پوم، فراخوان ایجاد جبهۀ . خواهان جمهوری وایمار جدیدی شده است

ارگان همدستان آلمانی قاتالن (ایتونگدویچه ولکسز از ای  خلق آلمان در همان شماره
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

عرضه و زمینه چینان  خلق آلمان، همصدا با لیبرالهای بیبخاطر ایجاد جبهۀ 
استالینیست سرکوب، بدل به ابزار استالین شده و تالش زیادی میکند تا پوم را آرام 

  . کند و متقاعد که از هرگونه انتقاد از استالین دست بکشد

باید (در حالی که پوم فرمولی که حزب کارگران سوسیالیست آلمان بیان کرده
، این را قبول دارد) جدید مارکسیستی را تدارک دید و غیره الملل بینهای  زمینه

حزب آلمانی هم اینک مذاکراتش را با مزدوران آلمانی استالین برای ایجاد یک 
روزنامۀ این حزب با هدف گرفتن موضع ضعیف پوم . آغاز کرده است" حزب واحد"

  : اینچنین مینویسد

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

با وجود این، امروز که پیروزی . پرولتری بزرگ جدیدی را خیلی بیشتر میکند
روز که ما نمیدانیم مواضع اتحاد انقالب در اسپانیا یک آرزوست و نه واقعیت، ام

جدید  الملل بینهنوز نمیدانیم که این یک شوروی چه پیامدهایی خواهد داشت، 
 .».ی احیاء شدهالملل بینخواهد بود یا 

اند نمیتوان انتظار داشت  البته از کسانی که تا گردن در باتالق آشفتگی فرو رفته
ان سوسیالیست ه است که حزب کارگر اینگون. که فراتر از نوک دماغ خود را ببینند

به چپ پوم تا حد مرگ وحشت دارد و از هر گردش به راست  آلمان که از هر گردش
هر کاری از دستش برآید میکند تا مانع پیروزی پرولتاریای آن نفس راحتی میکشد، 

اسپانیا شود، تا برای استالین این فرصت ایجاد شود که هر چه میتواند بلشویکهای 
به ... تا قتلعام انقالبیون اسپانیا را تدارک ببیند و بیشتری را از بین ببرد،  قدیمی

  . کند" احیاء"را  الملل بیناین شیوه 



 ١٨٥  استالینیزم و پوم در انقالب اسپانیا

kandokav.com  ٧کندو کاو  

ی الملل بین انضباطیپرولتاریا برای پیروزی به احزاب انقالبی نیاز دارد که تابع «
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
را رویدادهای تاریخی کشور ما . نمیتواند چنان نقشی را ایفاء کنداش  سکتاریستی

 محل تالقی را پیشتاز این نبرد، مرکز نبرد جهانی برای انقالب، و حزب مابدل به 
  ».دیگر کشورها، کرده استهای  مستقل و گروه احزاب سوسیالیست

ی در هیچ جای دیگر به اندازۀ دفتر لندن الملل بینپیشتر اشاره کردیم که انضباط 
مارکسیزم احزاب این دفتر نیز جای دوری نمیرود چون این احزاب از . ناچیز نیست

تنها پاسخ پوم به . اند نقش عامل ذهنی یک حزب انقالبی هنوز هیچ نفهمیده
" 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
با  ،که فعالیت تئوریک و عملی ما را هماهنگ میکند یالملل بیندفتری ] انضباط[

عالوه . چهارم تالش میکنیم الملل بینبرای ایجاد  ،تو با پرهیز از نوسانا یسرسخت
رفیق تروتسکی، و تجربه و علم او را که نیرومندترین و بهترین بر این، مفتخریم که 

  .است، را در میان خودمان داریم

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 

منابع مادی سوم، که دارای  الملل بینمبارزه علیه . ناچار بودند سکتاریست باشند
افتخار نخستین دولت پرولتری است، بطور غیرقابل قیاسی دشوارتر و عظیم و 

ریم و به سکتاریزم ما عبارت از این است که به عقاید خود وفادا. تر است طوالنی
در و  تجزیه میشوددفتر لندن هر چه بیشتر . جهانیان میگوییم که چه فکر میکنیم

) دکتر کاکی فلدصیهونیستها و کسانی از قماش (با بدترین سکتاریستها حالی که 
ها در  چهارم در چند کشور مانند بلژیک و فرانسه با توده الملل بینهمراه میشود 

اگر رفقای پوم میخواهند بدل به حزب بلشویک اسپانیا بشوند نباید با . تماس است
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متحد  ماکستونو  پیوهو  شواببا امثال امروزی، یعنی های  لونگهها و   کائوتسکی
  . چهارم همراه شوند الملل بینشوند بلکه باید با پالتفرم و روشهای مبارزۀ 

" های سوم و چهارم علیه آنهاالملل بینحمالت نادرست "اخیرا رهبران پوم از 
وم درک خواهند پرفقای ما فکر میکنیم پس از آنچه گفته شد . اند صحبت کرده

سوم با  الملل بین. کرد که گفتن چنین چیزی در مورد ما کمتر از شان آنهاست
. جلوگیری کندسپانیا رهایی پرولتاریای ا از دروغهای خصمانه تالش میکند 

ای  چهارم اما با چراغ انتقاد مارکسیستی با پوم سخن میگوید و انگیزه الملل بین
به همین خاطر اکنون وقت ساختن . هموار کردن راه انقالب پرولتریندارد جز 

و به خاطر انقالب اسپانیا و . مسیر جدیدی به سوی مارکسیزم انقالبی است
  . هر آنچه در این راه میشود کرد باید انجام دادانقالب جهانی 

  والتر هلد
 ۱۹۳۷فوریه  ۵
 
 

 .ک.ترجمه از ی
  

                                                            
  :از  ترجمه ١

Le stalisnisme et le POUM dans la révolution espagnole, Quatrième 
internationale, mars - avril 1937 

  .ترجمه فارسی با نسخه انگلیسی مطابقت داده شده است
  

در جـوانی و در دوران تحصــیل در . آلمــان رمشـایددر  ۱۹۱۰متولــد  )والتــر هلـد اصـلینــام (هـاینز ایپـه
بـه  ۱۹۳۲کلن و برلن 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 
ین فعالیتهای گروه او در رمشاید خیلی زود توجه نازیها را جلب میکنـد و هلـد یکـی از نخسـت. میگرد

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 ــو اســت مــدافع ایجــاد حــزب جدی در . الملــل ن

به طور مخفیانه در الیپزیک برگزار میشـود از ایـن موضـع دفـاع  ۱۹۳۳کنفرانس سراسری که در مارس 
در بخــاطر قـوانین جدیــد حکومــت چکســلواکی . داردجـدالی قلمــی  بــائربـا  در همــین رابطــه میکنـد و 
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حزب کارگران (که حزبش  -، اسنیولیتدر همین وقت، . مورد نشریات ناچار میشود به پاریس برود

ــ بــین اپوزیســیون چــپهمــراه بــا  ۱۹۳۳در اوت ) سوسیالیســت هلنــد بــه رهبــری تروتســکی و  یالملل
بیانیه ای مشترک را امضاء  حزب کارگران سوسیالیست آلمانو  مستقل هلندحزب سوسیالیست 

خواهان ارسال یـک همکـار مطمـئن  -ایجاد بین الملل چهارم شده اند  کرده و خواهان حرکت به سوی
در همــین مــدت بــا تروتســکی دیــدار . بــه ایــن ترتیــب هلــد راهــی آمســتردام میشــود. بــه هلنــد میشــود

دو حـزب هلنـدی شـرکت کـرده و گـزارش آن را پروژه ادغام  بحثهای پیراموندر در آمستردام . میکند
المللــی ســازمانهای جوانــان  در کنفــرانس بینکمــی بعــدتر . بــه طــور مرتــب بــرای تروتســکی میفرســتد

حزب کارگران سوسیالیست انان ابتکار سازمان جو  احزاب سوسیالیست و کمونیست انقالبی که به
در الرن هلنـد  ۱۹۳۴ایـن کنفـرانس مخفـی در فوریـۀ . ل شـرکت میکنـدبرگـزار میشـود بطـور فعـا هلنـد

 ویلـی برانـتهلـد و  .مشغول برگزاری است و هلد هم در آن حضور دارد کـه پلـیس هلنـد سـر میرسـد
بـه طـور مخفیانـه خـود را بـه کنفـرانس  کـه بخاطر داشتن مدارک معتبر به سرنوشت رفقای دیگرشـان

لمان هیتلـری تحویـل هلند چهار نفر از رفقای آنها را به آ " دموکراسی" - دچار نمیشوند رسانده بودند
در . فرانســه خاتمــه میپــذیرد لیــلهلنــد ادامــه پیــدا کــرده و در  الرنایــن کنفــرانس در شــهر  .میدهــد

 کـورت فورسـلوندهلـد، برانـت،   -در استکهلم با سه عضـو  المللی دفتر بیننتیجه این کنفرانس یک 
 -هلد که نمیتواند در سوئد مستقر شود به اسلو میرود و در آنجا با برانت . میشود تشکیل  -از سوئد 

  -کــه نقــش مهمــی در حــزب کــارگران سوسیالیســت هلنــد و روابــط نزدیکــی بــا حــزب کــارگر نــروژ دارد 
در اسلو بیشـتر فعالیتهـای خـود را وقـف جنـبش کـارگری نـروژ میکنـد و در روایطـی  . همکاری میکند

در نتیجه فعالیتهای هلد . الملل چهارم میشود های بخش نروژ بین د که بعدتر بدل به پایهبرقرار میکن
در فوریـۀ  المللـی همبسـتگی بـیندر کنفـرانس و بـه دنبـال آن برانـت  المللـی دفتر بینبخش جوانان 

حـزب بعـدتر برانـت و . رای میدهند) الملل جدید تاسیس بین(اشمیت  -به قطعنامۀ اسنیولیت ۱۹۳۵
تروتسکی این رفتار برانت را خیانت . علیه این فطعنامه موضع میگیرند کارگران سوسیالیست هلند

مینامند و از هلد میخواهد که با قدرت علیه این بلوک ضدتروتسکیستی که در حال شکلگیری است 
اخــراج  دفتــراز  ۱۹۳۵حــزب هلنــدی پیشدســتی میکنــد و در نتیجــه هلــد در مــاه اوت . موضــع بگیــرد

ه کـه تـالش بسـیاری کـرده تـا از در این تاریخ تروتسکی در نـروژ مسـتقر شـده و ایـن هلـد بـود. ودمیش
در این دوره . حکومت این کشور که حزب کارگر در راس آن است برای تروتسکی اجازۀ اقامت بگیرد

 ۱۹۳۶در دسـامبر . لد، که تازه با یک دختر نروژی ازدواج کرده، بطور مرتب به تروتسـکی سـر میزنـده
، سیاستمدار و وزیر نروژی، اجازه میخواهد که در سفر به مکزیک هلد همراه او تریگولیتروتسکی از 

در ایـن دوره هلـد بیشـتر مشـغول فعالیتهـای بخـش نـروژ . بـا ایـن درخواسـت موافقـت نمیشـود. باشد
المللـی  کمونیسـتهای بـینبـا وجـود ایـن، همچنـان عضـو گـروه . است الملل چهارم بینجنبش ایجاد 

در جریـان  ،کـارل رادک، تحـت تـاثیر در اصل این نامی بود که گروهی از کمونیستهای آلمانی(آلمان
بعــدها تروتسکیســتهایی کــه پــس از بــه قــدرت رســیدن .  آلمــان بــر خــود گذاشــته بودنــد ۱۹۱۸انقــالب 

و مقـاالت تئوریـک و  اسـت) از آلمان نازی گریخته بودند از همین نام استفاده کردند ۱۹۳۳هیتلر در 
در پیدا کردن شـاهدانی در دانمـارک بـرای ضـدمحاکمات مسـکو . تاریخی و تحلیلی مهمی مینویسد

بیـاورد و  المللـی دبیرخانۀ بینتروتسکی تالش میکند هلد را به  ۱۹۳۸در سال . فعاالنه شرکت میکند
دانیـل . ز در نـروژ اسـتهلـد هنـو  ۱۹۳۹در سپتامبر . اما مشخص نیست چرا این پروژه انجام نمیشود



 جنگ داخلی در اسپانیا ١٨٨

٧کندو کاو   kandokav.com 

                                                                                                                         
در ســفری بــه نــروژ او را  فرانســه حــزب سوسیالیســت کــارگران و دهقانــانبــه عنــوان نماینــدۀ  گــرن

به نظر میرسد . از این دوره از زندگی سیاسی هلد اطالعات روشنی در دست نیست. مالقات میکند
 سـت ایـاالت متحـدهحـزب کـارگران سوسیالیاستالین در  -در جدلهایی که به دنبال معاهدۀ هیلتر 

ــرد و همچنــین در مــورد   مکــسماهیــت اتحــاد جمــاهیر شــوروی، هلــد جانــب اقلیــت حــول در میگی
حزب کارگران سوسیالیست اما ظاهرا مخالف انشعاب در . را گرفته باشد برنهام جیمزو  شاختمن

کـه گردانهـای نـازی نـروژ را اشـغال  ۱۹۴۰در سـال . بـوده اسـت الملل چهـارم بینو در  ایاالت متحده
روابــط دوســتانه بــا یــک آورد و  در آنجــا انفعــال سیاســی را تــاب نمــی. ســوئد میگریــزد میکننــد هلــد بــه

 ۱۹۴۱اوایــل ســال . بزنــددســت بــه مــاجراجویی خطرنــاکی دیپلمــات آمریکــایی باعــث میشــود کــه هلــد 
معتبر و همه ویزاهای الزم با قطار وارد اتحـاد شـوروی شـده تـا همراه با همسر و فرزندش با پاسپورت 

کـــه قطعـــا او را  او.پ.گ. از بنـــدری در شـــرق دور شـــوروی بـــا کشـــتی راهـــی ایـــاالت متحـــده شـــود
دیگـر . میشناخته و از فعالیتهایش خبر داشته از قطار خـارجش کـرده و بـرای بـازجویی بـا خـود میبـرد

ظاهرا تعدادی از زندانیان بوندیست لهستانی گفته اند که چنـد هفتـه بعـد . اثری هلد دیده نمیشود
ه هلــد همانجــا بــه جــرم امــا تردیــدی نیســت کــ. از ایــن مــاجرا هلــد را در زنــدانی در مســکو دیــده انــد

  .والتر هلد در زمان مرگ هنوز سی و یک سال هم نداشت. تیرباران شده است" تروتسکیزم"
در مـورد والتـر  ۱۹۸۸، تایسـتان ۲.، ش۱.، جتـاریخ انقالبـیدر نشریۀ  پیر بروئهخالصۀ شرح حالی که ( 

  )نوشته استهلد 
 ١٩٣٤این گروه در فوریه . صلیب آتشتی رهبر گروه شبه فاشیس) ١٨٨٦-١٩٤٦(کلنل کازمیر دالروک ٢

پانویسـها از ویراسـتار نسـخه انگلیسـی اسـت مگـر آنکـه اشـاره [به ساختمان پارلمان فرانسـه حملـه کـرد
  ]شود
در  ١٩٣٤در سـال . شـهردار استالینیسـت شـهر سـن دنـی در حومـه پـاریس) ١٨٩٨-١٩٤٥(ژاک دوریـو ٣

ســازمان  ۱۹۳۶در ژوئــن . مخالفــت بــا سیاســت جبهــه واحــد از حــزب کمونیســت فرانســه جــدا میشــود
  .فاشیستی خودش را به نام حزب خلق فرانسه تاسیس میکند

  
ــایروظــاهرا سوسیال) ١٨٩١-١٩٧٥(خولیــو آلــوارز دلبــایو ٤ . یســت چــپ و چهــرۀ مــورد اعتمــاد الرگــو کاب

استالینیســت مخفــی کــه جلــوی کمــک بــه شورشــیهای ریــف در مــراکش را میگیــرد و عــالوه بــر آن در 
در حزب سوسیالیسـت میمانـد و در  ١٩٤٦تا سال . انتقال طالهای اسپانیا به اتحاد شوروی نقش دارد

وای شکست ناپذیر مدتی دلباختۀ مائویزم و در جستجوی پیش. این تاریخ از این حزب اخراج میشود
  .میرسد جبهۀ انقالبی ضدفاشیسم و میهن پرستتیتویزم میشود و سرانجام به ریاست 

 حــزب سوسـیال دمــوکرات آلمــانپــس از اخــراج جنـاح چــپ  حــزب کـارگران سوسیالیســت آلمـان ٥
گروهــی از  یــک ســال بعــد رهبــری آن بــه دســت. بــه قالــب حــزب درآمــد ١٩٣١شــکل گرفــت و در ســال 

  .براندلری های سابق به رهبری یاکوب والچر درآمد
 ١٩٣٢نام حکومت محلی کاتالونیـا کـه پـس از اسـتقالل ایـن منطقـه در سـال  خنرالیدادیا  خنرالیته ٦

  .تاسیس شد
های پـایین طبقـات  بیزنسـمنها و الیـه حـزب ناسیونالیسـت خرده چپ کاتالونیـایا  اسکرای کاتالونیا ٧

  .میانی در بارسلون بود



 ١٨٩  استالینیزم و پوم در انقالب اسپانیا

kandokav.com  ٧کندو کاو  

                                                                                                                         
بـه  مسـتقلهای آلمـانو "  سـازی های اجتماعی کمیتـه"نیـز  ١٩١٨شـیدمن در آلمـان  -حکومت ابرت  ٨

  هلد.و. جای افشای این فریبکاری در آن مشارکت کردند
در گذشته، در اعالم جرم ویشینسکی منشویک، امروز در اتحاد شوروی هر اختالف نظر با لنین  ٩

. که همیشه خود را در آنسوی باریگاد پنداشته و هنوز میپندارد، مهمترین عامل تعیین کننده است
  هلد.و -  متهم میکنند؟اش  ۱۹۱۷اما آیا استالین را بخطار خطای ماه مارس 

ی که افسر رسمی حکومـت آشکار شده که ویشینسکی در زمان) ١٩٨٨(به لطف گالسنوست اخیرا  ١٠
  ! موقت بوده حکم بازداشت لنین در را روزهای ژوئیۀ امضا کرده است

  .دیکتاتور نظامی یودستیز اوکراین در دورۀ جنگ داخلی روسیه) ١٨٧٧-١٩٢٦(سمیون پتلورا ١١
  

داران فرانسـه کـه در آن وقـت صـنایع آهـن و فـوالد حضـور  زرگترین سـرمایهانجمن راست افراطی ب  ١٢
  .داشتند

کــه نقشــه فتنــه علیــه پــوم را سرکنســول اســتالین در بارســلون ) ١٨٨٤-١٩٣٨(اوســینکو -آنتونــوف  ١٣
یـا اوائـل  ١٩٣٨از اسپانیا فراخوانده شد و به فرمان استالین در اواخر سال  ١٩٣٧طراحی کرد، در سال 

در دوران . شــتبــه عهــده دا ۱۹۱۷او رهبــری حملــه بــه کــاخ زمســتانی را در ســال . تیربــاران شــد ١٩٣٩
  .خروشچف از وی اعادۀ حیثیت شد

در  ١٩٣٦ژوئیـۀ  ١٩در . پـوم و عضو کمیتـۀمرکزی دبیر سازمان جوانان )١٩١٥-١٩٣٦(ژرمینال ویدال ١٤
  . کشته میشوددر بارسلون نبردهای خیابانی با سربازان فرانکو 

نیـز شـناخته میشـود  المللی برای وحدت سوسیالیسـتی انقالبـی دفتر بینکه با نام  دفتر لندن ١٥
   .در پاریس تاسیس شد ١٩٣٣در اوت 

چهارم نیز خاطرۀ خواکیم مورین را کـه بـه دسـت مـزدوران فرانکـو بـه قتـل رسـید گرامـی  الملل بین ١٦
سیاسـی بخـاطر  -اما هیچ چیز خطرناکتر از مقدس ساختن خطاهای مهلک تئوریـک و عملـی . میدارد

  هلد.و. دی تالش دارد همین کار را بکندگورگین تا حد زیا . مرگ قهرمانانه نیست
بـه سـر  مهـاجرتباید اشاره کـرد کـه هـر دو گـروه آلمـانی و ایتالیـایی بـه خـاطر برآمـدن فاشـیزم در  ١٧

  . میبردند
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