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  ١بلشویزم و منشویزم در اسپانیا
تمــام فرمانــدهان جنــگ بــا دقــت بــه بررســی عملیــات نظــامی در اتیــوپی و اســپانیا و 

های بشـــارتدهندۀ  مبـــارزات پرولتاریـــای اســـپانیا، ایـــن بارقـــه. انـــد خـــاور دور نشســـته
. جهانی آینده نیز باید با همان دقت توسط فرمانـدهان انقالبـی بررسـی شـودانقالب 

  ١.فقط به این شرط است که رویدادهای پیش رو ما را غافلگیر نخواهند کرد

: در اردوگاه جمهوریخواهان سه ایدئولوژی با نیـروی نـابرابر بـا یکـدیگر مواجـه شـدند
بـورژوا بایـد گفـت کـه  ریخـواهِ در مورد احـزاب جمهو . منشویزم، بلشویزم، آنارشیزم

هـای  دارند و تنها با چنـگ انـداختن بـر شـانهناهمیت سیاسی مستقلی  و  اندیشهآنها 
عـالوه بـر ایـن بـه هـیچ عنـوان . رفرمیستها و آنارشیستها توانستند خود را حفظ کنند

بگوییم رهبران آنارکوسندیکالیزم اسپانیا برای انکار دکتـرین خـود هـر  اگر  نیستغلو 
در واقـع . ٢از دستشان برمیامد کردنـد و عمـال اهمیـت خـود را بـه صـفر رسـاندندچه 

  .منشویزم و بلشویزم:اهان دو دکترین با یکدیگر جنگیدندو در اردوگاه جمهوریخ

بــر اســاس درک سوسیالیســتها و استالینیســتها، همــان منشــویکهای درجــه یــک و دو، 
ــد تکــالیف دموکراتیــک را ــا بای ــه همــین خــاطر . حــل میکــرد انقــالب در اســپانیا تنه ب

از ایـن منظـر هرگونـه . ضرورت داشت "دموکرات" ای واحد با بورژوازیِ  تشکیل جبهه
تــالش پرولتاریــا بــرای خــروج از چــارچوب دموکراســی بــورژوایی نــه تنهــا ناپختــه بلکــه 

و آنچــه در دســتور روز اســت نـه انقــالب کــه مبــارزه بــا فرانکــوی  مهلـک تلقــی میشــود
ایـن . ارتجاع فئودالی نیسـت بلکـه ارتجـاع بـورژوایی اسـت ،فاشیزماما . ٣یاغی است

که نبرد پیروزمند علیه ارتجـاع 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 

دسامبر  ۲۴به پایان رسانده و آن را در تاریخ  ۱۹۳۷دسامبر  ۱۷تروتسکی نگارش این مقاله را در تاریخ 
المللی  سکیستی بیندر نشریات تروت ۱۹۳۸این اثر در ژانویه . اش ارسال میکند برای رفقای آمریکایی

  . 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

الملل چهارم جوان بیـان میشـود، از  دیدگاه بلشویکی، که امروز تنها توسط بخش بین
تئـــوری انقـــالب مـــداوم آغـــاز میکنـــد و میگویـــد حتـــی تکـــالیف کـــامال دمـــوکراتیکی 

فئــودالی بــر اراضــی نیــز بــدون تصــاحب  همچــون از میــان بــردن مالکیــت ارضــِی شــبه
نوبــــۀ خــــود انقــــالب قــــدرت توســــط پرولتاریــــا قابــــل تحقــــق نیســــت؛ و همــــین بــــه 

عـالوه بـر ایـن، خـود کـارگران اسـپانیا از . سوسیالیستی را در دستور روز قـرار میدهـد
همان مراحل آغـاز انقـالب، در عمـل نـه تنهـا تکـالیف دموکراتیـک کـه تکـالیف کـامال 

هـای  ایـن کـه از آنهـا بخـواهیم پـا را از محـدوده. ٤سوسیالیستی را بـه میـان گذاشـتند
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 دهقانـــان، کـــه بخـــش اعظـــم جامعـــه را تشـــکیل میدهنـــد، ســـنگر  میشـــدروســـتایی 

عتی و اما مالکان اراضـی بـا بـورژوازی تجـاری و صـن.مستحکمی علیه فاشیزم ساخت
بـه ایـن ترتیـب . بانکی و تحصیلکردگان وابسته به آنهـا پیونـدهایی ناگسسـتنی دارنـد

هـای دهقـان یـا همـراه شـدن بـا  یـا همـراه شـدن بـا تـوده: پرولتاریا باید انتخاب میکـرد
قرار دادن توامـان دهقانـان و بـورژوازی لیبـرال در یـک ائـتالف تنهـا . بورژوازی لیبرال

ــورژوازی بــرای فــری: باشــد میتوانســت یــک هــدف داشــته ــان و  فتنکمــک بــه ب دهقان
انقــالب ارضــی تنهــا علیــه بــورژوازی و از ایــن رو بــا توســل بــه . منــزوی کــردن کــارگران

رژیــم ســوم یــا رژیــم حــد وســطی . دیکتــاتوری پرولتاریــا میتوانســت قابــل تحقــق باشــد
  . وجود ندارد

بــه  اســتالین در اســپانیادر مــورد سیاســتهای  از منظــر تئــوری، آنچــه پــیش از هــر چیــز
و چـه  –هـا سـال  کمینتـرن پـس از ده. آید انکار کامل الفبای لنینیـزم اسـت چشم می
و از . بار دیگر دکترین منشویزم را به طور تمام و کمال احیاء کـرده اسـت -!سالهایی

بــا مســائل روز آن را  ایــن دکتــرین "تطبیــق"کمینتــرن بــا تــالش بــرای  ایــن بــدتر اینکــه
در روسـیۀ تـزاری در پـس فرمـول  ۱۹۰۵در ابتـدای سـال . پیش ساخته استتر از  تهی

بــه هــر حــال دالئــل بیشــمار بیشــتری وجــود داشــت تــا در  "انقــالب دموکراتیــک نــاب"
شـویزم م "ِسیاست کارگری لیبرال"پس اصال جای تعجب نیست که .۱۹۳۷ اسپانیای

 ،و همزمـان ،شده در اسپانیای امروز بدل به سیاست ضدکارگری و ارتجاعی استالین
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دکتــرین منشــویزم، کــه کاریکــاتوری از مارکســیزم اســت، تبــدیل بــه کاریکتــاتوری از 
  .خودش شده است

  جبهۀ خلق» تئوری«
در اسـپانیا ناشـی  دالنه است اگر فکر کنیم که سیاستهای کمینتـرن با این همه ساده

راهنمــای اســتالینیزم، مارکســیزم یــا هــر تئــوری . تئوریــک اســت "خطــای"از تعــدادی
فـل ندان مسکو، در محاِر . دیگری نیست، بلکه منافع عینی بوروکراسی شوروی است

را بــه ریشــخند میگیرنــد امــا بــرای  دیمیتــروف جبهــۀ خلــق "فلســفۀ"دوســتانۀ خــود 
افـراد صـادق و غ پرشـماری از کادرهـای مبّلـ ،سها بـا همـین فرمـول مقـدّ  فریفتن توده

نـادان و متکبـر بـا طـرز  ٦لـوئی فیشـرِ . دل و شارالتان در اختیـار دارنـد فریبکار و ساده
تــرین نمونــۀ ایــن  اش در درک انقــالب، مشــمئزکننده و نــاتوانی فطــری عقبمانــدهفکــر 

، »!چیرگـی اندیشـۀ جبهـۀ خلقـی«، »!اتحاد نیروهای مترقی«. انجمن ناجذاب است
چه کسی باور میکند ... »!وحدت صفوف ضدفاشیست آسیبهای تروتسکیستها به«

  ٧نود سال پیش نوشته شده باشد؟ مانیفست کمونیستکه 

تـر از اولـین قـانون علـم حسـاب، یعنـی جمـع، فرا ،در اصـل تئوریسینهای جبهـۀ خلـق،
بعـالوۀ سوسیالیسـتها بعـالوۀ آنارشیسـتها بعـالوۀ  "کمونیسـتها"حاصل جمع : نمیروند

انـد  تمام چیزی که یـاد گرفتـه. لیبرالها از مقدار منفرد هر کدام از اینها بزرگتر است
اما علم حساب در اینجا کفایت نمیکند و حـداقل بـه علـم مکانیـک هـم . همین است
در  .کــه حتــی در سیاســت هــم صــادق اســت  ،االضــالع قــانون متــوازی: نیــاز اســت

االضـالع مـذکور هـر چـه زاویـۀ نیروهـا از یکـدیگر بیشـتر باشـد برآینـد کـوچکتر  متوازی
وقتی متحدان سیاسی در جهـاتی مخـالف یکـدیگر حرکـت کننـد براینـد . خواهد شد

  .میشودبرابر با صفر 

هــای سیاســی  تشــکیل بلــوکی از گــروه وقتهــا بــرای حــل مســائل عملــی مشــترک بعضــی
در برخی مقاطع تاریخی چنان بلوکی قادر . مختلف طبقۀ کارگر کامال ضروری است

بـه منــافع پرولتاریـا نزدیــک اسـت بــه  فعشرا کـه منــا ســتم بـورژوازی تحت خردهاسـت 
نیـروی مشـترِک چنـان بلـوکی میتوانـد از مجمـوع نیروهـای اجـزای . خود جـذب کنـد

س، اتحاد سیاسی پرولتاریـا بـا بـورژوازی، بر عک. شودخیلی بیشتر  آنتشکیل دهنده 
ـــی اختالفـــی  ـــر ســـر مســـائل اساســـی در دوران فعل ـــی کـــه منافعشـــان ب  ۱۸۰دو نیروی

  .ای دارد، قاعدتا فقط قادر است نیروی انقالبی پرولتاریا را فلج سازد درجه
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ـــی کـــه خشـــونت محـــض در آن چنـــدان مـــوثر نیســـت ن یازمنـــد از خـــود جنـــگ داخل
کارگران و دهقانان تنها وقتی میتواننـد بـه . دگان آن استکنن گذشتگی باالی شرکت

ــارزه کننــد ــرای رهــایی خــود مب ــروزی دســت یابنــد کــه ب اگــر در چنــین شــرایطی . پی
شکسـت پرولتاریـا  پرولتاریا را تحت انقیاد رهبری بورژوازی درآوریم یعنی پیشـاپیش

  . ایم را در جنگ داخلی مسلم کرده

بــر عکـس، نتــایج . لیـل تئوریــک محـض نیسـتندایـن حقـایق بــه هـیچ وجـه محصــول تح
تــاریخ مـدرن جوامــع بــورژوا . تـا بــه امروزنـد ۱۸۴۸انکارناپـذیر تمــام تـاریخ، دســتکم از 

یعنــی انــواع ترکیبهــای سیاســی بــرای فــریفتن  ؛اســت های خلــق مملــو از انــواع جبهــه
دیـدی در این زنجیرۀ جنایتها و خیانتها تجربۀ اسپانیا فقـط حلقـۀ تراژیـک ج. کارگران

  .است

  ائتالف با سایۀ بورژوازی
اســپانیا در  اقعیــت سیاســی ایــن اســت کــه جبهــۀ خلــقتــرین و  در ایــن بــاره شــگفت

اش گرفتــه  جــای بــورژوازی را ســایه. االضــالع نیروهــا بــود اقــد متــوازیواقعیــت حتــی ف
بـــورژوازی اســـپانیا بـــا میـــانجی استالینیســـتها و سوسیالیســـتها و آنارشیســـتها، . بـــود
را دهـد پرولتاریـا را تحـت انقیـاد  تـی بـه خـود زحمـت ورود بـه جبهـۀ خلـقآنکـه ح بی

اکثریت عظیم استثمارگران از همۀ درجـات سیاسـی در اردوگـاه فرانکـو . خود درآورد
 ای دربارۀ انقالب مـداوم داشـته باشـد آنکه تئوری بورژوازی اسپانیا بی.٨قرار گرفتند

کـه سـرآغاز ایـن جنـبش هرچـه بـوده  ها متوجـه شـد از همان آغاز جنبش انقالبی توده
حــاال مالکیــت خصوصــی بــر زمــین و وســائل تولیــد را نشــانه گرفتــه و اصــال غیــر ممکــن 

  .است که با ابزارهای دموکراتیک بتوان با آن مواجه شد

امتیــاز در اردوگــاه  بــه همــین خــاطر اســت کــه فقــط بخــش نــاچیزی از طبقــات صــاحب
و امثـالهم، یعنـی وکـالی  کومپـانیس، آزانیـاآقایانی همچون : جمهوریخواهی ماندند

همـۀ منـابع  امتیـاز بـا صـرف طبقـات صـاحب. سیاسی بورژوازی، و نه خـود بـورژوازی
توانستند از نمایندگان سیاسی دیروز برای فلج  خود برای دیکتاتوری نظامی همزمان

هـا در قلمـرو  کردن، هرج و مرج ایجاد کردن و خفه کردن جنـبش سوسیالیسـت تـوده
  . استفاده کنند "مهوریخواهانج"

جمهوریخواهان چپ که بـه هـیچ عنـوان بـورژوازی اسـپانیا را نماینـدگی نمیکردنـد از 
آنان جدای از خودشان نماینـدۀ هـیچ . آن نیز کمتر نمایندۀ کارگران و دهقانان بودند
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با این همه، این اشباح سیاسی بـه کمـک متحـدان استالینیسـت . چیز دیگری نبودند
. ای در انقــالب ایفــاء کردنــد کننــده لیســت و آنارشیســت خــود نقــش تعیــینیاو سوس

ــا بعبــارت دیگــر  چطــور؟ خیلــی ســاده همچــون مجــری اصــول انقــالب دموکراتیــک، ی
  . ناپذیری مالکیت خصوصی تعدی

  استالینیستها در جبهۀ خلق
ــق ــل ظهــور جبهــۀ خل ــانیزم درونــی عل وظیفــۀ . اش کــامال روشــن اســت اســپانیا و مک

هـا را بگیرنـد و  ازی این بود که جلوی انقالب تودهو بازنشستۀ جناح چپ بورژ رهبران 
مـا بـه فرانکـو چـه «. مارگران را به آنـان بازگرداننـداعتماد به نفس از دست رفتۀ استث

منـافع آزانیـا و کومپـانیس . »ودمان قادریم همان کار را بکنـیم؟نیازی داریم وقتی خ
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  انگلـیس در عمـل نشـان
استالین آزانیا و کومپانیس را همچـون .ترتیب اعتماد آنان را جلب کند، همخوان بود
البته بدون تردید خود استالین هوادار . پوششی در برابر چشمان کارگران میخواست

سوســیالیزم اســت امــا بایــد مراقــب باشــد بــورژوازی جمهوریخــواه را از صــحنه کنــار 
ای که از اقتـدار دورانـی  نیس استالین را همچون جالد باتجربهآزانیا و کومپا! نگذارد

ارزش  بـی گـر اسـتالین نبـود اینهـا نیـز جماعـتا . ٩میخواسـتند مند است انقالبی بهره
  .بودند که نه میتوانستند و نه جرات حمله به کارگران را داشتند

پـیش الملـل دوم کـه جریـان مبـارزۀ طبقـاتی از خیلـی وقـت  رفرمیستهای سـنتی بـین
آنها را پشت سر گذاشته بود، بـه خـاطر حمایتهـای مسـکو  بـار دیگـر اعتمـاد بـه نفـس 

هاشـان  جالب است کـه نـه از همـه رفرمیسـتها بلکـه از مرتجعتـرین. خود را بازیافتند
حزب سوسیالیست که رو به اشرافیت کارگری داشت  آن رویِ  ،کابایرو. حمایت شد

نگـرین . بـه بـورژوازی داشـتند یهمچنـان رو  پریتـوو  نگـرینرا بیان میکرد حال آنکه 
ـــایرو چیـــره شـــود ـــر کاب ایـــن نیـــز درســـت اســـت کـــه . ١٠بـــه کمـــک مســـکو توانســـت ب

، تالش خـود را کردنـد تـا ارشیستها، این زندانیان جبهۀ خلقسوسیالیستهای چپ و آن
هــر آنچــه میشــد از دموکراســی حفــظ شــود را حفــظ کننــد، امــا چــون جــرات نکردنــد 

بسیج کنند همه تالشهاشان به ناله و شـکایت  لیه ژاندارمهای جبهۀ خلقها را ع توده
تـرین جنـاح، همـان جنـاح  ایـن گونـه بـود کـه استالینیسـتها بـا راسـت. ١١فروکاسته شـد

ــورژوای حــزب سوسیالیســت متحــد شــدند و حمــالت خــود را متوجــه چــپ  آشــکارا ب
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نیروهـــای آنارشیســـتها و سوسیالیســـتهای چـــپ، یعنـــی  علیـــه ،پـــومکردنـــد؛ علیـــه 
هــای انقالبــی از پــایین  رویــی کــه هرچنــد بــه طــور نــاقص امــا بیــانگر فشــار تــوده میانــه
  . بودند

این واقعیت سیاسی خیلی معنادار در عین حال معیاری است برای ارزیابی انحطاط 
ـــر کمینتـــرن ـــه. ســـالهای اخی ـــار اســـتالینیزم را همچـــون میان روِی  مـــن پیشـــتر یـــک ب

رویـدادهای بعـدی درسـتی چنـین تعریفـی را بـه صـور  .روکراتیک تعریف کرده بودمب
. امـا ایـن تعریـف امـروز دیگـر چیـزی مربـوط بـه گذشـته اسـت. مختلف نشان دادنـد

دار و دسـتۀ . روهـا نمیخوانـد منافع بوروکراسی بناپـارتی دیگـر بـا تردیـد و تعلـل میانـه
ر کـــارترین عناصـــ اســـتالین بـــرای جلـــب حمایـــت بـــورژوازی تنهـــا قادرنـــد بـــا محافظـــه

همــــین نکتــــه خصــــلت ضــــدانقالبی  .اشــــرافیت کــــارگری دنیــــا وارد ائــــتالف شــــوند
  .نشان میدهدالمللی به وضوح  استالینیزم را در عرصۀ بین

  امتیازات ضدانقالبی استالینیزم
چطور حـزب 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 خیلـی قدرتمنـدتر از آن بودنـد، توانسـت تمـامی ارکـان قـدرت را در 
دستان خود بگیرد؟پاسخ مرسومی که میگوید استالینیستها قدرت را صـرفا بـا ارسـال 

مسـکو در ازای تجهیـزات . سالحهای شوروی معاوضه کردند توضیحی سطحی است
ــازار ســرمایه. ی از اســپانیا طــال دریافــت کــردنظــام داری بــرای توضــیح ایــن  قــوانین ب

اما باید پرسید استالین چطور توانست در ایـن معاملـه قـدرت را . معامله کافی است
به دست گیرد؟پاسخ معمولی که میدهنـد ایـن اسـت کـه حکومـت شـوروی بـا تـامین 

خـود " همکـاری"یش داد و شـرط ها افزا تجهیزات نظامی اقتدار خود را در چشم توده
را اعمـــال اقـــداماتی ســـخت علیـــه انقالبیـــون تعیـــین کـــرد و بـــه ایـــن وســـیله رقبـــای 

ایــن غیرقابــل انکــار اســت امــا فقــط یــک . خطرنــاکش را از ســر راه خــود بــه کنــاری رانــد
که با فرستادن سـالح " اقتداری"علیرغم . ترین جنبۀ مسئله است اهمیت جنبه، و کم

حـزب کمونیسـت اسـپانیا همچنـان اقلیتـی کوچـک بـاقی  ،ت آمـدبرای مسکو بـه دسـ
فقــط  ،از طــرف دیگــر. ١٢مانــد و همچنــان مــورد بیــزاری فزاینــدۀ کــارگران قــرار داشــت

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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وزیـری بـود، همـه کـم و بـیش آمـادۀ پـذیرفتن مطالبـات مسـکو  که در منصب نخست
چرا؟ چون خود همین آقایان میخواستند انقـالب را در چارچوبهـای بـورژوایی . بودند

ای بـا برنامـۀ  و نـه حتـی آنارشیسـتها مخالفـت جـدینـه سوسیالیسـتها . محدود کنند
انقالبـــی  ز بـــورژوازی میترســـیدند و هـــر تهـــاجمآنهـــا از گسســـت ا. اســـتالین نکردنـــد

الحها و بـا 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 گـروهاش نجات ضدانقالبی

ــه  -همــان چیــزی کــه در آرزویــش بودنــد -فرانکــو را داد ــان را از هــر گون و همزمــان آن
اینگونه بود که شتابان صورتکهای سوسیالیستی . مسئولیتی در طول انقالب رهانید

و آنارشیستی خود را بـه کنـاری انداختنـد بـه ایـن امیـد کـه وقتـی مسـکو دموکراسـی 
ایــن آقایــان حــاال بــرای . را بــه چهــره زننــد هــادوبــاره آن بــورژوایی را برایشــان برقــرار کــرد

راحتی بیشتر خود میتوانستند خیانتی کـه بـه کـارگران کردنـد را بـا ضـرورت تـوافقی 
 شنظامی با استالین توجیه کنند و استالین نیز در طرف دیگر سیاستهای ضدانقالبی

نهـا از ایـن منظـر ت. را با ضرورت حفظ ائتالف بـا بـورژوازی جمهوریخـواه توجیـه کنـد
ــان عــدالت و آزادی، کســانی چــون  گســترده ــر اســت کــه شــکیبایی ملکــوتی قهرمان ت

بــه روشــنی ) GPU( او .پ .گ آزانیــا،نگرین، کومپــانیس، کابــایرو  را در برابــر جنایــات
معنـی راه دیگری نداشتند اصال بـه ایـن  خودشان میگوینداین که .درک خواهیم کرد

که جز سرهای انقالبیون و پایمـال کـردن حقـوق کـارگران وسـیلۀ دیگـری بـرای  نیست
کهـــا و هواپیماهـــا نداشـــتند، بلکـــه علـــت ایـــن اســـت کـــه برنامـــۀ نپـــرداختن بهـــای تا

شان، از راه دیگری به جـز  خودشان، یعنی برنامۀ ضدسوسیالیستی" دموکراتیک ناب"
پــا در مســیر انقــالب آنهــا وقتــی دهقانــان و کــارگران . تــرور نمیتوانســت محقــق شــود

ــه – گذاشــتند ــد، مالکــان قبلــی را  وقتــی کارخان هــا و اراضــی وســیع را مصــادره کردن
 –آنگـاه ضـدانقالب بـورژوایی  -بیرون کردنـد و قـدرتهای محلـی را بـه دسـت گرفتنـد
برای جلـوگیری از رشـد جنـبش  -دموکراتیک، استالینیست یا فاشیست فرقی نمیکند

امتیـاز . سـرکوب خـونین همـراه بـا دروغگـویی و فریبکـاری بـه جـز  نداشتراه دیگری 
دار و دستۀ استالین در این مسیر این بود کـه بالفاصـله روشـهایی را اجـرا کـرد کـه از 

  .خارج بود آنها "چپ"توان آزانیا و کومپانیس و نگرین و دیگر متحدان 

  استالین به شیوۀ خودش درستی تئوری انقالب مداوم را تایید میکند
در .این ترتیب بر خاک اسپانیای جمهوریخواه دو برنامه در برابر هـم قـرار گرفتنـدبه 

برنامۀ نجات مالکیت خصوصی از دست پرولتاریا به هر قیمتـی کـه شـده  ،یک طرف
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الغـای  ،در طـرف دیگـر. و تا جایی که ممکن است نجات دموکراسی از دست فرانکـو
برنامـۀ اول بـا میـانجی . اریـامالکیت خصوصی بوسیلۀ تسخیر قـدرت بـه دسـت پرولت

بـــورژوازی و بـــه خصـــوص بوروکراســـی  خـــرده رتبـــۀاشـــرافیت کـــارگری، محفلهـــای عالی
برنامـۀ دوم گرایشـهای نـه کـامال آگـاه ولـی . داری بـود شوروی، بیانگر منـافع سـرمایه

از . ها را بـه زبـانی مارکسیسـتی بیـان میکـرد قدرتمند موجود در جنبش انقالبی توده
هــای انقالبــی دیــوار  شــمار بلشــویکها و تــوده میــان تعــداد انگشــت ،ببخــت بــِد انقــال

 .قرار داشت بی جبهۀ خلقضدانقال

کننـده سـالح  به هیچ وجه با باجخواهی استالین به عنوان تامین سیاست جبهۀ خلق
بدون تردید باجخواهی وجود داشت ولی علت موفقیت این باجخواهی . تعیین نشد

در تمام شش سال گذشته بستر اجتمـاعی . نهفته بود در شرایط درونی خود انقالب
فئـودالی و  هـا علیـه مالکیـت شـبه انقالب عبـارت بـوده اسـت از تهـاجم فزاینـدۀ تـوده

دقیقــا همـین ضــرورت دفـاع قــاطع و خشـونتبار از همــین مالکیـت بــود کــه . بـورژوایی
ده حکومــت جمهوریخــواه بــه بــورژوازی وعــ. بــورژوازی را بــه دامــان فرانکــو انــداخت

از مالکیـت دفـاع خواهــد کـرد ولـی در ژوئــن " دموکراتیـک"داده بـود کـه بـا اقــدامات 
وقتی اوضاع در جبهۀ مالکیـت وخیمتـر . ورشکستگی تمام و کمالش عیان شد ۱۹۳۶

از جبهۀ نظامی شد دموکراتهـا از همـه رنـگ و از جملـه آنارشیسـتها در برابـر اسـتالین 
ــد ــ. کــرنش کردن ــدا  هو اســتالین نیــز در زرادخان اش روش دیگــری جــز روش فرانکــو پی

 .نکرد

، پومیستها، آنارشیسـتهای انقالبـی و سوسیالیسـتهای چـپ "تروتسکیستها"اگر شکار 
ســـــازیها و شـــــکنجه در زنـــــدانهای  نبـــــود، اگـــــر افتراهـــــای مشـــــمئزکننده و پرونـــــده

ـــورژوایِی در پوشـــِش  ـــم ب ـــود، رژی ـــا نب ـــه نیســـت کردنه ـــرچم  استالینیســـتها و ســـر ب پ
بر اوضاع مسلط  او .پ .گاگر . حتی دو ماه نیز نمیتوانست دوام آورد جمهوریخواهْ 

شد فقط به این خاطر بود که پیگیرتر از نیروهای دیگـر از منـافع بـورژوازی در مقابـل 
  .یعنی با بیشترین فریبکاری و خشونت؛ پرولتاریا دفاع میکرد

ری در دیکتــاتو اش بــا انقــالب سوسیالیســتی، ابتــدا  هدمــوکرات در مبــارز  کرنســکِی 
گـاهی گشـت و کمـی بعـدتر خواسـت در واگنهـای  به دنبـال تکیـه کورنیلـوفنظامی 

در طرف دیگر، بلشـویکها بـرای بـه . خود را به پتروگراد برساند کراسنوف ژنرالقطار 
شـارالتانها و " دموکراتیـک"انجام رسـاندن انقـالب دموکراتیـک ناچـار شـدند حکومـت 
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بـا ایــن کـار در عــین حـال راه را بـر هرگونــه تـالش بــرای  آنهـا. اجهـا را سـرنگون کننــدورّ 
  .برقراری دیکتاتوری نظامی یا فاشیستی بستند

انقــالب اســپانیا بــار دیگــر ثابــت کــرد کــه تنهــا بــا روشــهای ارتجــاع فاشیســت میتــوان 
ــوده ــا . دهــای انقالبــی حفــظ کــر  دموکراســی را از خطــر ت ــرد حقیقــی ب ــر عکــس، نب و ب

اســتالین بــا اســتفاده از . پــذیر اســتبــا روشــهای انقــالب پرولتــری امکان م فقــطفاشــیز
انقـــالب (در نبـــرد بـــا تروتســـکیزم او .پ. گاقـــدامات بناپارتیســـتی و بـــا اســـتفاده از 

این یک بار دیگـر، و ایـن بـار بـرای همیشـه تئـوری . دموکراسی را نابود کرد ،)پرولتری
و بر اساس آن انقالب دموکراتیک کهنۀ منشویکی را که کمینترن اختیار کرده است 

، منسـوخ میکنـدو انقالب سوسیالیستی را به دو فصل تاریخی مستقل از هم تقسیم 
دان مسکو به شیوۀ خودشان صحت تئـوری انقـالب مـداوم را حاصل کار جّال. میکند

 .ثابت میکند

  نقش آنارشیستها
بودنــد و صــرفا میــان آنارشیســتها در انقــالب اســپانیا فاقــد هــر نــوع جایگــاه مســتقلی 

بــه طــور دقیقتــر، کــارگران آنارشیســت بطــور . منشــویزم و بلشــویزم در نوســان بودنــد
حـال ) ۱۹۳۷، روزهـای مـه ۱۹۳۶ژوئیـۀ  ۱۹(غریزی در پی یافتن مسیر بلشـویکی بودنـد

، هـا را بـه اردوگـاه جبهـۀ خلـق آنکه رهبرانشان بر عکس بـا تمـام قـوا میکوشـیدند توده
  .١٣بکشانندیعنی رژیم بورژوایی 

آنارشیستها با محدود کردن خود به سندیکاهای خودشان، یعنی به سازمانهاییکه بـه 
و با نادیده گرفتن آنچه در بیرون از چـارچوب  ،اند های روزمرۀ زمان صلح آغشته رویه

هــا، در احــزاب سیاســی و در دســتگاه دولتــی  ایــن ســندیکاها، یعنــی در میــان تــوده
. قوانین انقالب و تکالیف آن به شکل مهلکی بیخبرنـدثابت کردند که از  ،میگذشت

 هـا سـوویتهـا را بـه سـاختن  اگر آنارشیستها انقالبی بودند پیش از هـر اقـدامی تـوده
فـرا میخواندنـد؛ یعنــی ارگانهـایی کــه نماینـدگان همـۀ زحمتکشــان شـهر و روســتا را،از 

پــیش از آن وارد هــای زحمــتکش را کــه هرگــز تــا  هــای تــوده تــرین الیــه جملــه ســتمدیده
در ایـن سـوویتها طبیعتـا کـارگران انقالبـی در . وردآ مـی اند، گـرد هـم سندیکاها نشده

موقعیت غالبی قرار میگرفتند، استالینیستها اقلیتی نـاچیز میماندنـد و پرولتاریـا بـه 
ناپــذیر خــویش واقــف میشــد، و دســتگاه دولــت بــورژوا در هــوا معلــق  نیــروی شکســت

ربۀ قدرتمنـد کـافی بـود تـا ایـن دسـتگاه را بـه خاکسـتر بـدل و آنوقت یـک ضـ .میماند
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و پرولتاریـای فرانسـه  ؛م قدرتمندی برای انقـالب سوسیالیسـتی میبـوددَ  ،کند، و این
اجـــازه نمیـــداد بـــرای مـــدتی طـــوالنی جلـــوی انقـــالب را در آن طـــرف  لئـــون بلـــومبـــه 
نمیکرد و دشـوارترین روکراسی مسکو چنین آزادی عملی پیدا بگیرد، ب های پیرنه کوه

 .پرسشها به خودی خود حل میشدند

بـه دنبـال پناهگـاهی در " سیاسـت"بجای آن، آنارکوسندیکالیستها که بـرای اهتـراز از 
سندیکاها بودند، در کمال تعجب همه و حتی خودشان تبدیل به چرخ پنجم درشکۀ 

به کار کسـی چرا که چرخ پنجم  ،اما برای مدتی کوتاه. ١٤دموکراسی بورژوایی شدند
ــد نمــی ــه اســتالین و شــرکا کمــک  گارســیا اولیویــهپــس از آنکــه  .آی و همپالگیهــایش ب

 نارشیستها نیز از حکومت جبهۀ خلـقخود آ ،کردند تا قدرت از کارگران ستانده شود
حتی همـان وقـت نیـز بـرای آنکـه از قافلـه عقـب نماننـد هنـوز بـه . بیرون رانده شدند

ــروزِ  ــه پی ــد دنبــال اثبــات سرســپردگی خــود ب ــورژوا از  آنهــا تــرس خــرده. میــدان بودن ب
ـــرس خـــرده ـــزرگ، ت ـــورژوای ب ـــزرگ را در پـــس مـــداحیهای  ب ـــوروکرات ب ـــوروکرات از ب ب

و غیرقابـل قبـول ) دان و قربانیـانجبهۀ واحد جـّال(اشکباری دربارۀ تقدس جبهۀ واحد
مــا در « :دیکتــاتوری خودشــان، پنهــان میکردنــدبــودن هــر گونــه دیکتــاتوری، از جملــه 

میتوانســتیم قــدرت را  ۱۹۳۷مــا در مــه ... میتوانســتیم قــدرت را بگیــریم ۱۹۳۶ژوئیــۀ 
نگــرین میخواســتند -اینگونــه بــود کــه آنارشیســتها ملتمســانه از اســتالین .»...بگیــریم

  !ای شرم آور منظره. شان به انقالب را ببینند و بابتش به آنها پاداش دهندخیانت

ما اگر قدرت را تصاحب نکـردیم بـه ایـن علـت نبـود کـه «توجیهاتی از این دست که 
نمیتوانستیم بلکه به این علـت بـود کـه نمیخواسـتیم چنـین کـاری کنـیم چـون بـا هـر 

به خـودی خـود نشـان میدهـد کـه آنارشـیزم دکترینـی  »ای مخالفیم گونه دیکتاتوری
امتناع از تصاحب قدرت یعنـی داوطلبانـه آن را بـه صـاحبان . تماما ضدانقالبی است

جــوهر هــر انقالبــی همیشــه عبــارت بــوده و هنــوز . آن، یعنــی اســتثمارگران، بخشــیدن
 عبارت است از به قدرت رساندن یک طبقۀ جدیـد و تمـامی امکانـات را بـرای تحقـق

. جنـگ کـردن و خواهـان پیـروزی نبـودن نـاممکن اسـت .برنامۀ آن طبقه فراهم کـردن
ها را به سـوی 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
 -برنامۀ قابل تحققی میداشـت با فرض آنکه –که مطلوب آنهاست را  برقراری رژیمی

آنهـا . ایمان خود را به برنامۀ خود از دست داده بودنـد اما رهبران آنارشیست. بگیرد
" مخالفــت بــا هــر گونــه دیکتــاتوری"اگــر بــه دنبــال تصــاحب قــدرت نرفتنــد بــه خــاطر 
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نگـرین پشـتیبانی -در واقعیت آنها با غرولند و چسـناله از دیکتـاتوری اسـتالین –نبود
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 نگـرین

  .های انقالبی میترسیدند ز هر چیزی از تودهاما این واعظان بیش ا. ]انگلیس

امتناع از تصاحب قدرت به طور محتومی سازمانهای کارگری را در بـاتالق رفرمیـزم 
با توجـه بـه سـاخت طبقـاتی . فرو برده و آنان را به آلت دست بورژوازی مبدل میکند

آنارشیســتها بــا مخالفــت کــردن بــا هــدف، کــه . جامعــه حالــت دیگــری ممکــن نیســت
حب قدرت باشد، در نهایت نمیتوانسـتند بـا وسـیلۀ رسـیدن بـه آن هـدف، یعنـی تصا

بـــه  ۱۹۳۶نـــه تنهـــا در ژوئیـــۀ ، فـــایو  ت.ان.ثرهبـــران . انقـــالب، مخالفـــت نکننـــد
بورژوازی کمک کردند تا بتواند در سایۀ قدرت حـاکم بـاقی بمانـد بلکـه بـه آن کمـک 

. بـود ذره ذره بازسـازی کنـدکردند تـا همـه آنچـه را کـه در یـک ضـربه از دسـت داده 
دسـت بـه تخریـب قیـام کـارگران زدنـد و بـه ایـن وسـیله  ۱۹۳۷آنارشیستها در مـاه مـه 

بــــه ایــــن ترتیــــب آنارشیســــتها کــــه صــــرفا . دیکتــــاتوری بــــورژوازی را نجــــات دادنــــد
میخواستند مخالف سیاست باشند در واقعیت مخالف انقالب و در مواقـع حسـاس 

  .ضدانقالبی درآمدند

نـــوز هـــم حرفهـــای ه ۱۹۳۱-۳۷ردازان آنارشیســـتی کـــه پـــس از آزمـــون بـــزرگ پـــ نظریـــه
اند  پایه و اساس خود را دربارۀ کرونشتات تکرار میکنند و مدعی ارتجاعی کهنه و بی

فقـــط ثابـــت  »ناپـــذیر مارکســـیزم و بلشـــویزم اســـت اجتنـــاب محصـــولاســـتالینیزم «
  ! اند میکنند که دیگر برای همیشه برای انقالب مرده

میگوییـد مارکسـیزم از بــن چیـزی جـز خشـونت نیســت و اسـتالینیزم نیـز فرزنــد شـما 
یسـتهای انقالبـی در سرتاسـر دنیـا چنـین سخلف آن است؟ پـس بـه چـه دلیـل مـا مارک

هـای 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

 النـدو، آندرس نـین، دوروتیکسانی مثل (گونه نزدیکی به نظریات و شیوۀ عمل ما 
سرکوب خونین است؟ از طرف دیگر چرا رهبران آنارشیزم اسپانیا به وقـت ) و دیگران
 - ١٥نگـرین-در مسکو و در مادرید به عنـوان وزرای کابینـۀ کابـایرو او .پ .گجنایات 

؟ چـرا حتـی همـین شغول به کار بودندم -یعنی همچون خادمان بورژوازی و استالین 
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نگــرین، ایــن جــالدان -امــروز بــه بهانــۀ نبــرد بــا فاشــیزم در اســارت داوطلبانــۀ اســتالین
  اند باقی میمانند؟ انقالب که ناتوانی خود را در مبارزه با فاشیزم ثابت کرده

قــادر بــه فریــب  مــاخنوو  کرونشــتاتمــدافعان آنارشــیزم بــا مخفــی شــدن در پشــت 
مـا در واقعـۀ کرونشـتات و در مبـارزه بـا مـاخنو، در برابـر ضـدانقالب . کسی نیسـتند

ـــاع کـــردیم ـــری دف ـــانی از انقـــالب پرولت آنارشیســـتهای اســـپانیا از ضـــدانقالب . دهق
هــیچ گونـــه . ز هــم میکننـــدبــورژوایی در برابــر انقـــالب پرولتــری دفـــاع کــرده و هنـــو 

آنارشــیزم و  ]در اســپانیا[ ای ایــن واقعیــت را از تــاریخ پــاک نخواهــد کــرد کــه سفســطه
هـــای کـــارگر و مارکسیســـتهای  اســـتالینیزم در یـــک ســـوی باریکادهـــا بودنـــد و  تـــوده

ایــن حقیقتــی اســت کــه بــرای همیشــه در خــاطر پرولتاریــا . انقالبــی درآن ســوی دیگــر
  !باقی خواهد ماند

  پومنقش 
پـوم بـدون شـک از منظـر تئوریـک تـالش کـرد بـر . نیز سابقۀ خیلی بهتـری نـدارد پوم

ـــد ـــه کن ـــداوم تکی ـــه همـــین خـــاطر استالینیســـتها پومیســـتها را (فرمـــول انقـــالب م ب
. اما اظهارنظرهای تئوریک برای انقالب کافی نیسـت) تروتسکیست خطاب میکردند

ن رفرمیســـت، از جملـــه هـــا علیـــه رهبـــرا پـــوم بـــه جـــای بـــه جنـــبش درآوردن تـــوده
داری  آنارشیستها، تالش میکرد این آقایان را نسبت بـه برتـری سوسـیالیزم بـر سـرمایه

هـای رهبـران پـوم بـا همـین نـوت کـوک شـده  تمامی مقـاالت و خطابـه. ١٦تقاعد کندم
سلولهای مخصـوص  ت.ان.ثدر  ،آنان برای درگیر نشدن با رهبران آنارشیستها .بود

بـرای . ١٧در مجموع هیچ کاری در ایـن سـازمان صـورت ندادنـدبه خود را نساختند و 
ــِش  جمهوریخواهــان نیــز هــیچ کــاری صــورت  احتــراز از درگیریهــای تنــد و تیــز در ارت

ــد ــن همــه ســندیکاهای . ١٨ندادن ــه جــای ای را " خودشــان"و میلیشــیای  ١٩"خودشــان"ب
قر مسـت" خودشـان"دفـاع کنـد و در جبهـه در منطقـۀ " خودشـان" دفـاترساختند تا از 

شـگام را نـاتوان و طبقــه را پـوم بـا منـزوی کـردن پیشــگام انقالبـی از طبقـه، پی ٢٠.شـود
نزدیـک بـود و  ظر سیاسی خیلی بیشتر به جبهـۀ خلـقاز ن این حزب. رهبری گرداندبی

اگر پوم قربانی سرکوبهای رذیالنـۀ خـونین . بال چپش را تشکیل میداد تا به بلشویزم
قطعـه کـردن بـال چـپ  نمیتوانسـت بـدون قطعـه بهـۀ خلـقشد به این خاطر بود کـه ج

  .به انجام رساند ،وظیفۀ خود را که خفه کردن انقالب سوسیالیستی بود ،خود
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ت خـودش در نهایـت بـه مـانع اصـلی سـاختن حـزب انقالبـی پوم بر خالف قصـد و نّیـ
ــدل شــد ــا دیپلماتیــک . ب ، کســانی همچــون الملــل چهــارم بــینمــدافعان افالطــونی ی

، با پشتیبانی نمایشی خود از هلند حزب سوسیالیست انقالبیر ، رهباسنیولیست
، از بالتکلیفی و میلش به گریز از مسـائل اصـلی، در این حزباقدامات نصفه و نیمۀ 

. پوم مسئولیت خیلی سنگینی در این باره دارنـد روی میانهیک کالم با پشتیبانی از 
در جریـان . را رسوا و نابود میکند روی میانهانقالب . بیزار است روی میانهانقالب از 

و ایــن یکــی از مهمتــرین . اعتبــار میشــوند بــی روی میانــهانقــالب دوســتان و مــدافعان 
  .درسهای انقالب اسپانیاست

  تسلیح مسئلۀ
تالش میکننـد  با زیر پا گذاشتن اصول و وجدان خود سوسیالیستها و آنارشیستها که

ورت پــرداختن بهــای ســالحهای مســکو تســلیم شــدن خــود در برابــر اســتالین را بــا ضــر 
البته شـکی نیسـت کـه خیلـی از آنهـا . ای دروغ میگویند توجیه کنند به طرز ناشیانه

امـا هـر هـدفی . ترجیح میدادند این ماجرا بدون خونریزی و جعل و دروغ خاتمه یابد
، یعنـی ۱۹۳۱آنارشیستها و سوسیالیسـتها از آوریـل . وسائل مختص به خود را میطلبد

آمــد بــرای  وقــت پــیش از مداخلــۀ نظــامی مســکو، هــر چــه از دستشــان بــر مــی خیلــی
استالین به آنها نشان داد چطور بایـد ایـن کـار . متوقف کردن انقالب پرولتری کردند

آنها اگر شریک جرم استالین شدند فقط به ایـن خـاطر بـود . را تا به انتها ادامه دهند
  . که از همان اول از همفکران او بودند

رهبــران آنارشیســت حتــی فقــط کمــی شــبیه انقالبیــون بودنــد در پاســخ بــه اولــین  اگــر 
بـــاجخواهی مســـکو نـــه تنهـــا بـــه تهـــاجم سوسیالیســـتی ادامـــه میدادنـــد بلکـــه شـــروط 

بـــا ایـــن کـــار . جهـــانی فـــاش میکردنـــدضـــدانقالبی اســـتالین را در برابـــر طبقـــۀ کـــارگر 
ــان انقــالب سوسیالب ــا می ــد ت ــور میکردن ــاتوری روکراســی مســکو را مجب یســتی و دیکت

بوروکراسی ترمیدوری از انقـالب میترسـد و از آن نفـرت . فرانکو یکی را انتخاب کند
عــالوه بــر . ولــی از ایــن کــه در زنجیرهــای فاشــیزم خفــه شــود هــم وحشــت دارد. دارد

ها حاکی است کـه اگـر  همه نشانه. این، بوروکراسی ترمیدوری به کارگران تکیه دارد
و شـاید . ور عمل میکردند مسکو مجبور به تامین سالح میشـدرهبران آنارشیست آنط

  .حتی به قیمتهای پایینتری
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صـنعت جنـگ در اسـپانیا در  .اما همۀ دنیا بر مدار مسکوی استالینیست نمیچرخـد
طول یک سال و نیم جنـگ داخلـی میتوانسـت بـا تبـدیل تعـدادی از خطـوط تولیـد بـه 

اگر چنین چیـزی اتفـاق نیافتـاد . یکردخطوط تولید تسلیحات رشد کند و باید رشد م
فقط به این خاطر بود کـه اسـتالین و متحـدانش در اسـپانیا از افتـادن ابتکـار عمـل بـه 

صــنایع نظــامی قدرتمنــد بــدل بــه ابــزار . دســت ســازمانهای کــارگری وحشــت داشــتند
به مسکو وابسته  دادندترجیح  رهبران جبهۀ خلق. ت کارگران میشدپرقدرتی در دس

  .باشند

با وضـوح 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 بــدون تردیــد ت
آیـد بـه  بـه نظـرش خـوش مـیدی را کـه نمیتوانستند مانع بلـوک حـاکم شـوند کـه تعّهـ

اما آنارشیستها میتوانسـتند و . مسکو و به اربابان مسکو، یعنی لندن و پاریس، بدهد
مرزبنـدی  ،هـا بکشـند آنکه نیاز باشد دست از نبـرد قهرمانانـه در جبهـه میبایست بی

آنهـــا میتوانســـتند و . خـــود را بـــه وضـــوح بـــا ایـــن خیانتهـــا و خائنـــان مشـــخص کننـــد
هـا را علیـه حکومـت  هـا توضـیح میدادنـد و تـوده اوضاع را به تـودهمیبایست واقعیت 

ــا ســرانجام  ــه روز نیروهــای خــود را افــزایش میدادنــد ت ــد، روز ب ــورژوا بســیج میکردن ب
  . قدرت و همراه با آن سالحهای مسکو را تصاحب کنند

از تامین سالح امتناع میکرد؟ پاسـخ  آمد اگر مسکو در غیاب جبهۀ خلق چه پیش می
ای وجـود نمیداشـت؟ پیـروزی  آمد اگر اصال اتحاد شـوروی چه پیش می: ین استما ا

انقالبها تا به امروز به هیچ وجه به ارادۀ حامیانی خارجی که سـالح انقـالب را تـامین 
قاعــدتا ایــن ضــدانقالب بــوده کــه همیشــه از . بکننــد یــا نکننــد وابســته نبــوده اســت

مداخلۀ نظامی ارتشهای فرانسه و انگلیس آیا تجربۀ . حمایت خارجی بهره برده است
ایـم؟ پرولتاریـای روسـیه بـدون  هـا را از یـاد بـرده و آمریکا و ژاپـن و غیـره علیـه سـوویت

موفقیـت . پشتیبانی خارجی هم بر ارتجاع داخلی و هم متجاوزان خارجی پیـروز شـد
ا ایـن هـ انقالبها در وهلۀ اول به خـاطر برنامـۀ اجتمـاعی نیرومنـدی اسـت کـه بـه تـوده

ــا ســالحهای موجــود در کشــور را ضــبط کــرده و ارتــش دشــمن را  فرصــت را میدهــد ت
ارتش سرخ ذخایر نظامی فرانسه و انگلـیس و آمریکـا را تصـاحب کـرد . سامان کنندبی

  آیا واقعا این تجربه فراموش شده است؟. و نظامیان مزدور خارجی را به دریا افکند
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بــه " جمهوریخــواه"یعنــی در راس اســپانیای اگــر در راس کــارگران و دهقانــان مســلح، 
جــای عناصــر بیعرضــۀ بــورژوازی انقالبیــون حضــور میداشــتند مســئلۀ تســلیح بــه هــیچ 

هــای  یکــرد؛ ارتــش فرانکــو، از جملــه ریفــیای پیــدا نم کننــده وجــه چنــان نقــش تعیــین
در برابـــر واگیـــر انقـــالب بـــه هـــیچ وجـــه در امـــان  ،مســـتعمره و ســـربازان موســـولینی

های انقالب سوسیالیستی به اقلیتـی  سربازان فاشیست در محاصرۀ شعله ؛نمیبودند
نظـامی کـم " نبـوغ"در مادرید و در بارسلون  سالح و . اهمیت فروکاسته میشدند کم

  !آنچه کم بود حزب انقالبی بود. نبود

  شروط پیروزی
هــا در جنــگ داخلــی علیــه ارتــش اســتثمارگران در اســاس خیلــی  شــروط پیــروزی تــوده

  :ندا ساده

مبــارزان ارتشــی انقالبــی بایــد از ایــن واقعیــت آگــاه باشــند کــه دارنــد بــرای  .۱
ــرای برقــراری مجــدد  ــه ب رهــایی اجتمــاعی تمــام و کمــال خــود میجنگنــد ن

 .استثمار") دموکراتیک("صورتهای کهنۀ
حاضــر در پشــت ارتــش انقالبــی و همینطــور کــارگران و  کــارگران و دهقانــانِ  .۲

ن نیــز بایــد ایــن واقعیــت را بداننــد و دهقانــان حاضــر در پشــت ارتــش دشــم
 . درک کنند

هـۀ دشــمن و پروپاگانـد ارتـش انقالبـی در جبهــه خـودش و همینطـور در جب .۳
ها بایـد کـامال بـه روح انقـالب اجتمـاعی آغشـته  در پس هر دوی این جبهه

، از پادشـاهان کتـاب مقـدس گرفتـه "اول پیـروزی، بعـد رفـرم"شعار . باشد
 .حاکمان ستمگر و استثمارگر بوده استتا استالین، شعار همۀ 

ترجمـه در [هایی که در مبـارزه شـرکت کـرده انـد سیاسـت آن طبقات و الیه .۴
هــای انقالبــی بایــد دســتگاه  تــوده. را تعیــین میکننــد ]پیــروزی: فرانســوی

هـای آنـان را بـه طـور مسـتقیم و بالفاصـله  دولتی داشته باشند که خواسـته
کارگران، سربازان، دهقانان میتوانند بـه  تنها سوویت نمایندگان. بیان کند

 .عنوان چنین دستگاهی عمل کنند
ارتــش انقالبــی بایــد مبرمتــرین مطالبــات انقــالب اجتمــاعی را نــه تنهــا در  .۵

حرف بلکه بالفاصله در عمل در شهرهایی که در آنها پیـروز میشـود تحقـق 
یـره اقداماتی از قبیل مصادرۀ ذخایر غذایی، تولیدات مصـنوع و غ: بخشد
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توزیع مجدد خانه و سرپناه به نفـع زحمتکشـان . و توزیع آنها به نیازمندان
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

نـی عناصـر اســتثمارگر و مـزدوران آنهــا، دشـمنان انقـالب سوسیالیســتی، یع .۶
ـــــــــــــــاب ـــــــــــــــی خـــــــــــــــود را در نق ـــــــــــــــی وقت ـــــــــــــــوکرات"حت ـــــــــــــــا "دم ی

قاطعیـت  با میپوشانند باید" آنارشیست"یا"سوسیالیست"یا"جمهوریخواه"
 . از ارتش اخراج شوند

در راس هــر واحــد نظــامی بایــد کمیســرهایی قــرار گیرنــد کــه از اقتــدار یــک  .۷
 .انقالبی و رزمنده برخوردار باشند

از مبــــارزان از  متشــــکلدر هــــر واحــــد نظــــامی بایــــد هســــتۀ مســــتحکمی  .۸
خودگذشــته وجــود داشــته باشــد کــه از طــرف ســازمانهای کــارگری توصــیه 

در صـف اول خـط : اعضای این هسـته فقـط یـک امتیـاز دارنـد. شده باشند
 .مقدم قرار میگیرند

در آغـــاز، در میـــان اعضـــای فرمانـــدهی ضـــرورتا تعـــداد زیـــادی از عناصـــر  .۹
تاییــد و انتخــاب اینــان بایــد بــر . مئن و بیگانــه وجــود خواهنــد داشــتنــامط

مبنــای تجربــۀ نظــامی، اظهــارات کمیســرها و نظراتــی کــه از طــرف صــفوف 
آمــوزش فشــردۀ فرمانــدهانی کــه از . آیــد صــورت گیــرد مبــارزان عــادی مــی

 . آیند نیز باید به طور همزمان انجام شود صفوف کارگران انقالبی می
داخلــی بایــد قواعــد هنــر نظــامی را بــا تکــالیف انقــالب اســتراتژی جنــگ  .۱۰

در عملیــات نظــامی نیــز هماننــد پروپاگانــد الزم . اجتمــاعی ترکیــب کنــد
مختلــف دشــمن در نظــر گرفتــه  اســت آرایــش اجتمــاعی واحــدهای نظــامیِ 

داوطلبان بورژوا، دهقانان حاضر در خدمت سربازی، و آنطـور کـه در (شود
و بــه وقــت انتخــاب ) کشــورهای مســتعمره نمونــۀ فرانکــو میبینــیم بردگــان

خطــوط عملیــاتی حتمــا بایــد ســاخت اجتمــاعی منــاطق مربوطــه را در نظــر 
مناطق صنعتی، مناطق دهقانی، مناطق عمدتا ارتجاعی یا انقالبی، (گرفت

ــره ــل تحــت ســتم و غی ــاطق مل ــر ). من ــه طــور خالصــه، سیاســت انقالبــی ب ب
 .استراتژی چیره است

کمیتــۀ اجرایـی کــارگران ودهقانـان بایــد بدانــد  حکومـت انقالبــی بـه عنــوان .۱۱
 .های زحمتکش را به دست آورد چطور اعتماد کامل ارتش و توده
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هدف اصلی سیاست خارجی بایـد بیـدار کـردن آگـاهی انقالبـی کـارگران و  .۱۲
 .دهقانان همۀ ملل تحت ستم دنیا باشد

  استالین شروط شکست را تضمین کرده است
نـام مجموعـۀ ایـن شـروط انقـالب . انـد پیروزی کـامال سـادههمانطور که دیدیم شروط 

علـت اصـلی . ولی هیچ کدام از اینها در اسپانیا وجـود نداشـت. سوسیالیستی است
ایـن درسـت اسـت کـه اسـتالین تـالش کـرد . عبارت است از نبـود یـک حـزب انقالبـی

، هیـات سیاسـی، کمیسـرها: ظاهر اقدامات بلشویزم را به خـاک اسـپانیا منتقـل کنـد
او . شـان تهـی کـرد اما او این صـور را از محتـوای اجتمـاعی. و غیره او .پ .گسلولها، 

ــه عنــوان صــورت ضــروری ابتکــار عمــل  -برنامــۀ بلشــویکی و همــراه بــا آن ســوویتها ب
را کنـــار گذاشـــت و بـــه جـــای آن تکنیـــک بلشـــویزم را در خـــدمت  -هـــا انقالبـــی 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

پرولتاریــای . پرولتاریــای اســپانیا نشــان داد کــه خصوصــیات نظــامی درجــه یکــی دارد
یــات اقتصــادی ایــن کشــور دارد و بــه خــاطر ســطح اســپانیا بــه خــاطر وزنــی کــه در ح

سیاســی و فــرهنگیش، از همــان روز اول انقــالب نــه پــایینتر کــه در راس پرولتاریــای 
سـازمانهای خـودش  امـا مـانع اصـلی در راه پیـروزْی . ایستاد ۱۹۱۷روسیه در آغاز سال 

ای  فرمانـدۀ ایـن سـازمانها مطـابق نقـش ضـدانقالبی دار و دستۀ استالینیسِت . بودند
ــوع عناصــر مطــرود  کــه داشــتند از مــزدوران و فرصــت ــه طــور کلــی همــه ن طلبــان و ب

رفرمیســتهای  –نماینــدگان دیگــر ســازمانهای کــارگری . اجتمــاعی تشــکیل شــده بــود
تردیـــد کردنـــد،  -درمانـــدۀ پـــوم روهای میانـــهاصـــالحناپذیر، ســـخنبازان آنارشیســـت، 

ــا استالینیســتها  اعتــراض ــد، غــر زدنــد و مــانور دادنــد ولــی در نهایــت خــود را ب کردن
کـارگران  –در نتیجۀ فعالیت مشترک اینان، اردوگاه انقالب اجتماعی . تطبیق دادند

در انقیاد بورژوازی، یا به عبارت دقیقتر سایۀ بورژوازی قرار گرفت، جان  -و دهقانان
  .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 

بیشتر نگران ویران کردن انقالب اجتماعی " جمهوریخواه"فرماندهان نظامی . بودند
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ها اعتماد خود  و توده ،اد خود به فرماندهاناعتم ،سربازان. بودند تا فتوحات نظامی
ــان خــود را کنــار کشــیدند، کــارگران از نفــس  ــد، دهقان ــه حکومــت را از دســت دادن ب

دیدن ایـن . افتادند و شکست از پس شکستی دیگر آمد و نومیدی بزرگ و بزرگتر شد
بـا رفـتن بـه دنبـال نجـات  جبهـۀ خلـق. از جنگ داخلـی سـخت نبـوداز همان آغ ،همه

اســتالین بــا ســر و تــه کــردن . داری متحمــل شکســت نظــامی شــد رژیــم ســرمایه دادن
  . بلشویزم نقش اصلی خود را به عنوان گورکن انقالب با موفقیت به انجام رساند

این را هم به اشاره بگوییم که تجربۀ اسپانیا یک بار دیگر نشان داد که استالین نه از 
ذهن روستایِی کندروی او . در روسیه انقالب اکتبر چیزی فهمید نه از جنگ داخلی

او کـه  ۱۹۱۷های  در تمام نطقها و نوشته. جا ماند ۱۹۱۷-۲۱در پس طوفان رویدادهای 
ــه وضــوح دکتــرین  در آن اندیشــه " ترمیــدوری"هــای خــودش را بیــان کــرده میتــوان ب

ادامـه دهنـدۀ همـان  ۱۹۳۷بعبارت دیگر اسـتالیِن اسـپانیای . امروزینش را نهفته دید
او فقـط از  ۱۹۱۷بـا ایـن تفـاوت کـه در . ٢١بلشویکهاست ۱۹۱۷کنفرانس مارس  الیناست

. کــــارگران انقالبــــی را خفــــه کــــرد ۱۹۳۷کــــارگران انقالبــــی در وحشــــت بــــود امــــا در 
  .د امروز شداپورتونیست دیروز بدل به جّال

  ها جنگ داخلی در پشت جبهه
پیـروز شـدن بـر حکومتهـای امـا «: آورد دموکرات از وحشـت فریـاد برمـی فکرِ  اما کوته

تـو گـویی  .»!کابایرو و نگرین نیازمند جنگ داخلی در پشت ارتش جمهوریخـواه بـود
فارغ از این در اسپانیای جمهوریخواه جنگ داخلی دیگری اتفاق نیافتـاده اسـت؛ آن 

کـان و اسـتثمارگران علیـه کـارگران و تـرین نـوع آن؛ جنـگ مّال تـرین و خائنانـه هم پست
تجلی ایـن جنـگ دائمـی عبـارت بـوده اسـت از بازداشـت و قتـل انقالبیـون، . دهقانان

ــوده ــیس ای، خلع ســرکوب جنــبش ت 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 ــرد و خیانــت نظــامی آشــکاری ب هــای نب

ــورژوازی آن را تحمیــل کــرده اســت ــن حــال. ب ــا ای ــه ،ب ــا " دمــوکرات" فکــرِ  کوت کــه  –م
معتقــد اســت کــه جنــگ  -میتوانــد استالینیســت، سوسیالیســت یــا آنارشیســت باشــد

ــا، حتــی درســت در پشــت ج ــه پرولتاری 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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فکر ما جنگ داخلی پرولتاریا علیه ضدانقالب جمهوریخواه جنگی اسـت  همین کوته
که وحدت نیروهای ضدفاشیست را از بین " تروتسکیستی"،"فاشیستی"جنایتکارانه، 

 مـالرو، زیرومسـکی، اتو بـوئر، کلمنت اتلی، نورمن توماسها  هم اکنون ده. میبرد
،دارنــد ایــن حکمـــت لــوئی فیشــرو  دورانتـــیفروشــان دروغ از نــوع  و خــرده دســت

از  ر همـــین هنگـــام حکومـــت جبهـــۀ خلـــقد. وار را در سرتاســـر دنیـــا میپراکننـــد بـــرده
  .مادرید به والنس و از والنس به بارسلون جابجا میشود

دادنــد فقــط انقــالب سوسیالیســتی قــادر اســت اگــر همــانطور کــه رویــدادها نشــان 
فاشــیزم را نــابود کنــد، از طــرف دیگــر قیــام پیروزمنــد پرولتاریــا تنهــا در حــالتی قابــل 

بــا ایــن همــه، . تــرین مشــکالت قــرار گیــرد تصــور اســت کــه طبقــۀ حــاکم در ســخت
فکران دمـوکرات وجـود همـین مشـکالت را بـه عنـوان گـواه غیرقابـل قبـول بـودن  کوته

فکــران دمــوکرات  اگــر پرولتاریــا بخواهــد منتظــر کوتــه. لتاریــا نشــان میدهنــدقیــام پرو 
. بماند که ساعت رهاییش را اعالم کنـد، بـرای همیشـه در انقیـاد بـاقی خواهـد مانـد

فکـران  وظیفۀ اول و اصلی یک انقالبی این است که به کارگران آموزش دهد که کوته
فکــران هــر چــه باشــد  ن کوتــهمرتجــع را در پــس هــر نقــاب تشــخیص دهنــد و نقــاب ایــ

  . تحقیرشان کنند

  آخر بازی
دیکتــاتوری اســتالین در اردوگــاه جمهوریخواهــان بــه خــاطر مــاهیتش نمیتوانــد مــدت 

موجـب آن شـده  اگـر شکسـتهایی کـه سیاسـت جبهـۀ خلـق .زیادی دوام داشته باشد
انیا این بـار بار دیگر پرولتاریای اسپانیا را به تهاجمی انقالبی بکشاند، پرولتاریای اسپ

. 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 

بـورژوازی اسـپانیا . شود، حتی در ایـن حالـت نیـز قـدردانی زیـادی از او نخواهـد شـد
الزم داشت و پس از رفع ایـن نیـاز بـه هـیچ عنـوان مایـل  داستالین را همچون یک جّال

لندن و پـاریس  ،از دید بورژوازی اسپانیا. م بپذیردنیست او را به عنوان ارباب و معلّ 
این هم محتمـل . اتکاترند م از طرف دیگر از مسکو خیلی قابلاز یک طرف و برلین و ر 

. را از اسـپانیا کنـار بکشـداست که استالین بخواهد پیش از بروز فاجعـۀ نهـایی خـود 
به این ترتیب امیدوار خواهد بود کـه مسـئولیت شکسـت بـر دوش متحـدان خـودش 



 ١۵١  آخرین اخطار :درسھای اسپانیا

 

kandokav.com  ٧کندو کاو  

خواهان برقراری روابط دیپلماتیک بـا فرانکـو خواهـد  لیتوینوفپس از آن هم . بیافتد
  . ٢٢ایم این را ما بارها دیده. شد

. دموکراسـی نخواهـد بـوداما پیروزی کامل ارتش جمهوریخواه نیز به معنای پیروزی 
کــارگران و دهقانــان تــا بــه اینجــا دو بــار جمهوریخواهــان و مــزدوران آنهــا را بــه قــدرت 

ــد رســانده ــل : ان ــۀ  ۱۹۳۱در آوری ــق. ۱۹۳۶و در فوری ــان جبهــۀ خل ــار قهرمان  در هــر دوب
ســومین پیـــروزی  .پیــروزی مــردم را بــه مرتجعتــرین نماینـــدگان بــورژوازی وا نهادنــد

ناپـذیر آنهـا بـا بـورژوازی فاشیسـت بـر  بـه معنـای توافـق اجتنـاب لـقژنرالهای جبهـۀ خ
چنـــان رژیمـــی صـــرفا صـــورت دیگـــری از . کـــارگران و دهقانـــان خواهـــد بـــود گـــردهٔ 

دیکتاتوری نظامی خواهد شد، شـاید ایـن بـار بـدون سـلطنت و بـدون سـلطۀ مسـتقیم 
  .کلیسای کاتولیک

انگلیســی از -فرانســوی" بیطــرف"هــای  و ســرانجام ایــن احتمــال هــم هســت کــه واســطه
فتوحــات نصــفه و نیمــه جمهوریخواهــان بــرای آشــتی دادن طرفهــای جنــگ اســتفاده 

ــــدنش دشــــوار نیســــت کــــه در صــــورت وقــــوع چنــــان حــــالتی آخــــرین  .کننــــد و دی
 ٢٣ژنـــــرال میاخـــــاینیـــــز در بغلگیریهـــــای برادرانـــــۀ " دموکراســـــی"هـــــای  باقیمانـــــده

: یـک بـار دیگـر تکـرار میکـنم. نیست و نابود شود" فاشیست"و فرانکوی" کمونیست"
  . در این نبرد یا انقالب سوسیالیستی پیروز خواهد شد یا فاشیزم

و بایــد گفــت ایــن هــم خــارج از انتظــار نیســت کــه تــراژدی در لحظــه جــای خــود را بــه 
ر خـود را نیـز تـرک ناچار شوند آخـرین سـنگ وقتی قهرمانان جبهۀ خلق. حکه دهدمض

ای از رفرمهـــای  کننـــد، پـــیش از آنکـــه ســـوار بـــر هواپیمـــا یـــا کشـــتی شـــوند مجموعـــه
سوسیالیستی را اعالم کنند تا به این ترتیب در نزد مردم یادی نیکو از خود بـر جـای 

کـارگران سرتاسـر دنیـا احزابـی را . ای نخواهد داشت فایده برایشان این البته. گذارند
نانه را به نابودی کشاندند برای همیشه بـا نفـرت و تحقیـر خواهنـد که انقالبی قهرما

  .نگریست

تجربۀ تراژیک اسپانیا اخطاری است مهیب به کارگران پیشروی سرتاسر دنیـا و شـاید 
انقالبهـا «مارکس گفـت. تر آخرین اخطار است پیش از سررسیدن رویدادهایی مهیب

انقالبـی  انقالبـی یـا ربـع ۀ احـزاب نیمـهانقالبها سریعتر از اندیش. »لوکوموتیو تاریخند
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 



 در اسپانیاجنگ داخلی   ١٥٢

٧کندو کاو   kandokav.com 

بایـد سیاسـت . اش حـل کـرد مسائل انقالب را باید تا به آخر، تا آخرین نتایج مشـخص
یعنی با جنبش طبقـاتی 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 
انتخاب مسیری کـه در  ،در جریان انقالب. یا هر نوع جبهۀ دیگری مینامند" خلقی"

مقاومت نیاز اسـت یعنـی انتخـاب مسـیری کـه بزرگتـرین فاجعـه را در آن به کمترین 
ــوده. خــود نهفتــه دارد ــورژوازی باعــث جــدا افتــادن از ت هــا  تــرس از جــدا افتــادن از ب

کارانۀ اشرافیت کارگری یعنی خیانـت  تطبیق دادن خود با تعصبات محافظه. میشود
ایـن . احتیـاطی مرگبـار بـی روی کردن در احتیاط یعنـی زیاده. به کارگران و به انقالب

ــومِ  ــابود شــدن صــادقترین ســازمان سیاســی در اســپانیا، یعنــی پ  اســت درس اصــلی ن
یا نمیخواهند درسهای  دفتر لندناینطور که پیداست احزاب و گروه های . رو میانه

و بـه همـین . الزم را از این آخرین اخطار تاریخ بگیرند یا قادر به چنین کـاری نیسـتند
  . اند خاطر خودشان نیز محکوم به نابودی

ــدی از انقالبیــون وجــود دارد کــه دارد از درســهای ایــن  ــروز نســل جدی در عــوض، ام
الملـل دوم واقـف  آور بـین ماین نسل در عمل به درستی آوازۀ شر. آموزد شکستها می

و آموخته که آنارشیستها را نـه  ؛الملل سوم را دیده است عمق سقوط بین ؛شده است
ای اســت  ایــن همــه مدرســه. از روی حرفهاشــان کــه بــر مبنــای عملشــان قضــاوت کنــد

! بــدیل کــه بــه بهــای خــون مبــارزانی بیشــمار حاصــل شــده اســت ســخت بــا ارزش و بــی
الملـل  بـین. الملـل چهـارم متحـد میشـوند نهـا زیـر بیـرق بـینامروز کادرهای انقالبـی ت

چهارم که در میان خروش شکستها متولد شده کارگران را بـه سـوی پیـروزی هـدایت 
 .خواهد کرد

 

 .ک.ترجمه از ی

 

 

                                                            
نظـامی " کمـک"های  ، بـه عنـوان یکـی از جنبـه"مشـاوران نظـامی"در این تردیدی نیسـت کـه ارسـال  ١

جنـگ "درسـهای"اتحاد شوروی به حکومت جمهوریخواه اسپانیا با هدف آموزش کادرهـا و فراگـرفتن 
دربـارۀ هویـت واقعـی افسـران . انداز دیده میشد بود که در چشم المللی  اجهه با منازعات بیندر مو 
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در . ای از ابهـام وجـود داشـت عالی رتبۀ روسی که در اسپانیا خدمت کردند برای مدتی مدیـد هالـه

مینامیدند و در روسـیه ] منطقه ای در شمالغربی اسپانیا"[گالیکی"، "مکزیکی"اسپانیا این افسران را 
شوروی بود و پس " عدم دخالت"این ابهام در آغاز به خاطر سیاست . میدانستند" اسپانیایی"آنها را 

هـیچ تمـایلی  -برداری که از افسانه اسـپانیا میکردنـد  با توجه به بهره -از خاتمه جنگ داخلی، روسها 
اسـتالین در جنـگ اسـپانیا « لـوم شـود مع -اشـاره میکنـد  روی مـدودفهمـانطور کـه  -نداشتند کـه 

بگــذار تــاریخ قضــاوت روی مــدودف، (».را ُکشــت] روس[بیشــتر از گلولــه هــای فاشیســتها رزمنــدگان 
، اشـــترن، بـــرزیناصـــلی بـــه ترتیـــب عبـــارت بودنـــد از " مشـــاوران نظـــامی.]). "انـــگ[۲۴۸. ، صکنـــد

رویسهای اطالعاتی شوروی یان برزین بلشویک قدیمی لتونی بود که در پیشتر برای س". ماکزیمف"
از او و  خروشچفدر دوران . به شوروی فراخوانده شده و تیرباران شد ۱۹۳۷وی در سال . کار میکرد
ژنـرال کـه در اسـپانیا بـه نـام  - ژنرال گریگـوری اشـترن. اعادۀ حیثیت شد ریچارد سورگهمکارش 

المللـی  سـرخ در بریگادهـای بینرا معموال با یکی دیگر از افسران ارتش  -شناخته میشد  گریگورویچ
گریگـوری . شـناخته میشـد، اشـتباه میگیرنـد ژنرال کلِبرکه در اسپانیا به نام  مانفرد اشترن،به نام  

، فرمانـدۀ ژنـرال داگـالس، معـروف بـه اسـموچکیویچ ژنـرال یـاکوفهمزمـان بـا ۱۹۴۱اشترن در سال 
، فرمانـده نیـروی ژنـرال پـابلوروف بـه ، معـژنـرال دیمیتـری پـاولفنیروی هوایی روسیه در اسـپانیا و 

، آتاشۀ رسمی سفارت شوروی ژنرال بریگاد والدیمیر گوریف. زرهی روسیه در اسپانیا، تیرباران شد
کسی بود که در دفاع از مادرید نقش مهمی داشت و خاطرۀ انسانی باشهامت و توانمند از خود بـه 

و در آنجــا همــراه بــا دو تــن از همکــاران   بــه شــوروی فراخوانــده ۱۹۳۷او نیــز در ســال . جــای گذاشــت
در همـان وقـت، منشـی سـابق . ، تیربـاران شـدلـوتی، معروف به کلنل لوویچو  کلنل رینراش،  اصلی

بــه اتهــام  جــان دوس پاســوس، اســتاد دانشــگاه اهــل امریکــای جنــوبی، از دوســتان خــوزه روبلــساو، 
ژنـرال گریگـوری . از بـین رفـت او .پ .گبـه احتمـال زیـاد بـه دسـت  -بـودن ناپدیـد شـد " پومیست"

بــود کــه بــه ) NKVD(د. و. ک .ان، کــه احتمــاال یکــی از مقامــات عالیرتبــه کــوپر، معــروف بــه کولیــک
 ۱۹۴۱وی نیـز در سـال . بـود ژنـرال پـوزاسای خشن و بیکفایت شناخته میشد، مشاور  عنوان فرمانده

که بعدتر به مقام ژنرالی  مرتزکوف کیریل. های ارتش سرخ تیرباران شد در جریان اولین عقبنشینی
وی در بازگشت در اتحاد شـوروی بازداشـت . شناخته میشد کلنل پتروویچرسید، در اسپانیا به نام 

وی در . وی بعـــدتر بـــه مقـــام مارشـــالی رســـید. دیده آزاد شـــد و ســـرانجام بـــا جســـم و روانـــی آســـیب
ای بــه  انیا نمیگویــد و اشــارهخــاطراتش کــه اخیــرا منتشــر کــرده جــز چنــد کملــه چیــزی راجــع بــه اســپ

رزمندگانی که در بازگشـت بـه شـوروی از  -" یافتگان نجات"از میان . بازدداشتش در شوروی نمیکند
کـه بعـدتر بـه مقـام   -کلنـل ولتـر - وتونـوف: میتوان به اشخاص زیر اشاره کـرد -مرگ نجات یافتند 

کــه بعــدتر بــه مقــام  پــاول بــاتوف، مــانولیتویــا  کلنــل مــالینو - کلنــل مالینوفســکیمارشــالی رســید، 
 - حـاجی منصـورفمجـار،  لوکـاچالمللـی در کنـار  مشـاور بریگادهـای بین فریتـز پـابلوژنرالـی رسـید، 
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نیکـوال یـا معـروف بـه  - کـورنتزفکه بعـدتر بـه مقـام ژنرالـی رسـید،  -؟خـانتیبا نام  دوروتیمشاور 
بعــدتر بــه مقــام مارشــالی رســید، کــه  رودیمتســفکــه بعــدتر بــه مقــام دریاســاالری رســید،  -کولیــا

با نام  کلنل ولوئادر مورد سرنوشت برخی از آنها که نقش مهمی هم داشتند، مثل . کاپیتان پابلیتو
از طــرف دیگــر هــیچ ســندی مبنــی بــر . ، هــیچ اطالعــاتی در دســت نیســتبــوریس ســیمونوفواقعــی 

انــد،  در  شــاره کردهها ا ، کــه برخــی نویســندهکونیــف، ژوکــوف، روکسوفســکیحضــور کســانی ماننــد 
در شـوروی در " اسـپانیایی"حتـی امـروز معلـوم نیسـت کـه اعـدام ایـن نظامیـان . اسپانیا وجود نـدارد

اتفـاق افتـاده یـا اینکـه اینـان بـه خـاطر اینکـه شـاهدان ) توخاچفسـکیمـاجرای (چارچوب تصفیۀ ارتش
مثــل سیاســتمداران و  -انــد  مزاحمــی بــوده انــد کــه سیاســتهای اســتالین در اســپانیا را بــه چشــم دیده

ــد  ــایی مانن آرتــور ، ســینکوآنتونــوف او، مارســل رزنبــرگ، میشــل کولتســوفخبرنگــاران و دیپلماته
توضیحات پـانویس همـه از [ .اند ، اعدام شدهاسپیگلگالس، اسلودسکییا مامورانی مثل  تاچفسکی

 .]ویراستار ترجمۀ فرانسوی است

. بیـان شـده اسـت لـورنزو.سـزار منوشـتۀ  اسـپانیا و قـدرتآنارشیسـتهای این پدیده در اثری به نام  ٢
همــدلی نویســنده کــه بــه خــانواده آنارشیســت مبــارزی تعلــق دارد باعــث نشــده تــا ســقوط رهبــران 

های خود را زیرپا گذاشـتند پنهـان  ، دکترین و آموزه" شرایط استثنایی"آنارشیست را که تحت عنوان 
 .کند

سـازمان جوانـان و سـپس دبیـر  جوانـان حـزب سوسیالیسـتسـازمان ، دبیـر سـابق فدریکو ملچور ٣
مـا امـروز در حـال انجـام «: نوشـت ۱۹۳۷، در ژانویـۀ حـزب کمونیسـتو عضـو  سوسیالیست متحـد

تولیـد را سـازماندهی (»ایم ما به دنبال کمک بـه رشـد انقـالب دموکراتیـک. انقالب اجتماعی نیستیم
یاســی حــزب کمونیســت اســپانیا در مــاه مــه ، عضــو دفتــر سآنتونیــو میخــه.]). اس[۸-۶. ، صــصکنــیم
ــا «: میگفــت ۱۹۳۸ ــه جمهــوری دموکراتیــک وحشــت داشــتند م زمــانی کــه بعضــیها حتــی از اشــاره ب

کمونیستها به عناصری که شکیبا نبودند و وضعیت را درک نمیکردنـد توضـیح میـدادیم کـه دفـاع از 
ایـن ). ۱۹۳۸مـه  ۱۸، بررومونـدواو(»جمهوری دموکراتیک علیـه فاشـیزم از نظـر سیاسـی درسـت اسـت

اول «ترین شــکل خــود بــه صــورت شــعار  در خالصــه"چپگرایــی"سیاســت، یعنــی مبــارزۀ پیشــگیرانه بــا 
 .در آمد» !پیروزی بر فرانکو

ژوئیــه صــورت گرفــت  ۱۹نمونــه روشــن چنــین گرایشــی را در اقــداماتی کــه در فــردای رویــدادهای  ٤
 .ی وسیعی که در سرتاسر اسپانیا صورت گرفتها سازی ها و اشتراکی خاصه در مصادره. میبینیم

یک نمونه از این برخورد حکم حکومت الرگو کابایرو است که ابتکار وزیر کمونیسـت کشـاورزی او،  ٥
کــه مالکــان آنهــا بــه شــورش نظــامی مــرتبط بودنــد بــدون   بــود و بــر مبنــای آن، اراضــی ویســنته اوریبــه
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ایــن مــورد معیــار مصــادرۀ اراضــی نــه معیــاری  در . پرداخـت خســارت و بــه نفــع دولــت مصــادره میشــد

اجتمــاعی کــه سیاســی بــود و بــه همــین علــت مــورد اعتــراض همــه زمینــدارانی کــه در اردوگــاه فرانکــو 
حکـم اوریبـه بـه ایـن خـاطر کـه در چـارچوب حقـوقی دفـاع از مالکیـت خصوصـی . نبودند قرار گرفت

انان تهیدست تصاحب کـرده بودنـد را ای را که دهق تعریف شده بود به حکومت اجازه میداد اراضی
نتیجـه . به مالکان محتاط، خوش شـانس و یـا مالکـانی کـه در دادگـاه هـا تبرئـه شـده بودنـد بازگردانـد

سیاسی چنین سیاستی این بود که دهقانان دیگر اطمینانی به حفظ چیزی که به دست آورده بودند 
 .نداشتند

، یکـی از انجمـن دوسـتان اتحـاد شـوروی، خبرنگار آمریکایی مامور در مسکو و عضو لوئیس فیشر ٦
از نظـر تروتسـکی فیشـر نمونـۀ عناصـر لیبـرال بـورژوای مـدافع . تیررسهای مورد عالقـۀ تروتسـکی بـود

 .استالین بود

ری فوریــه بــه ایــن اشــاره میکنــد کــه سانســورگ ۶در  باتایــا" یادداشــتهای روزانــۀ"در  خــوان آنــدراده ٧
ه در ارگـان میلیشـیای کـ مانیفسـت کمونیسـتاستالینیستهای مادرید تا سانسور کردن فرازهـایی از 

 .نقل شده بود نیز پیش میرفت کومباتینته روخو پوم مادرید،

. یکی از محرکـان و دالالن اصـلی در پشـت پـرده شـورش نظـامی بـود ،دار معروف ، سرمایهخوان مچ ٨
هیسپانو مدیر شرکت موتورسازی معروف : ردوگاه فرانکو قرار داشتندهای اسپانیا در ا همه بیزنسمن

توسـط فرانکـو بـه عنـوان  ۱۹۳۹نجـات یافـت در سـال  لئـون بلـومبـا دخالـت  ۱۹۳۶که در سال  سوییزا
 .شهردار بارسلون انتخاب شد

و ، از وزرای کاتولیــک باســک مانوئــل ده ایروخــو ۱۹۳۷بــه ایــن اشــاره کنــیم کــه در جریــان تابســتان  ٩
دار صــاحب صــنایع، از جنایــاتی کــه استالینیســتها در حــوزۀ تحــت مســـئولیت او در دوران  ســرمایه

وزارت صورت داده بودند فاصله گرفت و به این ترتیب، هرچند به طور محدود، به آشکار شـدن ایـن 
 .حقایق کمک کرد

ت اسپانیا و خاصه و تدارک سرنگون کردن وی ابتدا توسط حزب کمونیس الرگو کابایرواقدام علیه  ١٠
 . صورت گرفت تولیاتیالملل کمونیست در اسپانیا مانند  نمایندگان بین

کــه محــرک آن حــزب کمونیســت اســپانیا بــود، کوشــید  ت. خ. اوالرگــو کابــایرو پــس از انشــعاب در  ١١
 ۱۹۳۷اکتبـــر  ۱۷کـــارزاری عمـــومی بـــه راه انـــدازد کـــه در عمـــل بـــه یـــک جلســـه در مادریـــد در تـــاریخ 

پس از این اقدام حکومت بر او فشار آورد و کابایرو از آن پس فعالیت خود را بـه دفـاع . شدفروکاسته 
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بـه عنـوان شـاهد و  پوم رهبراناز قربانیان سرکوب فروکاست و به عنوان نمونه در دادگاه  -محدود  -

 .مدافع آنها ظاهر شد

ونیســت اســپانیا منتشــر شــده بــر مبنــای اســناد حــزب کم ۱۹۷۱در اثــری کــه در ســال  هرمــت.ج ١٢
درصـــد از  ۱۰درصـــد دهقــان، نزدیــک  ۵۱ترکیــب حـــزب عبــارت بــود از  ۱۹۳۷در مــارس «: مینویســد

 ۵۱همچنــین اضــافه میکنــد کــه . درصــد کــارگران صــنعتی ۳۵مشــاغل آزاد و طبقــات متوســط و فقــط 
در دوران جنگ داخلی اشاره » بورژوایی شدن اعضای حزب«درصد از اعضای حزب در ارتشند و به 

در ایــن تردیــدی نیســت کــه حــزب کمونیســت .]). فــر[۴۶ -۴۹.، صــصکمونیســتها در اســپانیا(»کنــدمی
ــه  ــدل ب ــرای آندســته از مــدافعان " حــزب نظــم"اســپانیا ب ــود ب ــود و پناهگــاهی ب کــه در " نظــم"شــده ب

 .محفلهای کارگری پذیرفته نمیشدند

هــــای کــــارگران متــــاثر از آنارشــــیزم و  نــــه تنهــــا توده ۱۹۳۷و همینطــــور در مــــه  ۱۹۳۶در ژوئیــــۀ  ١٣
آنارکوسندیکالیزم بلکه بخش بزرگی از کادرهای سازماندۀ طبقۀ کارگر در مسیری انقالبی قرار گرفته 

، 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

و حکومـــت نقـــش  ت.ان.ث، در همکاریهـــای میـــان ت.ان.ث، دبیـــر کمیتـــۀ ملـــی خوراســـیو پرّیتـــو
نامیـده میشـد در " آنارکوبلشـویک"، رهبـر جریـانی کـه خوان گارسیا اولیویه. ای داشت کننده تعیین
، کـه خنرالیتۀ کاتالونیانقش 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 
 .ای ایفاء کرد تعیین کننده

 پولیتیکـــــادر  ۱۹۳۷فوریـــــه  ۲۳، وزیـــــر آنارشیســـــت حکومـــــت الرگـــــو کابـــــایرو در خـــــوان پیـــــرو ١٤
اما بـه شـرطی کـه جنـگ را ادامـه . پیروزی ما به انگلستان و فرانسه بستگی داشته و دارد«:مینویسد

ادامـه دادن جنـگ و در کنـار آن تـدارک : راهی که باید در پیش گیـریم ایـن اسـت...دهیم نه انقالب
 .»دیدن انقالب

ســتفاده میکنــد یــا دارد اشــتباه ا" نگــرین -کابـایرو "تروتســکی یــا عمـدا بــه شــکل مبهمــی از عبــارت  ١٥
در مادریــد و در جریــان  پــومدر واقــع  در دو دور اول محاکمــات مســکو، در دوران ســرکوب . میکنــد

چهـار وزیـر   -که نگـرین وزیـر اقتصـاد آن بـود -روزهای ماه مه در بارسلون، در حکومت الرگو کابایرو 
امـا . خـوان گارسـیا اولیـور، سـنیفـدریکا مونت، خـوان لـوپز، خـوان پیـرو: آنارشیست حضور داشت

در . از ورود بـه حکومـت امتنـاع کـرد ت.ان.ث، ۱۹۳۷پس از استعفای الرگو کابایرو در پایان ماه مـه 
در  ت.ان.ثو دیگـران  ارویـن ولـف، کـورت النـدو، آنـدرس نـیننتیجه بـه هنگـام بـه قتـل رسـیدن 
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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 حکومت نگرین و کومپـانیس در ایـن  -را خصمانه بدانند  ت.ان.ث
ـــه شـــیوه ـــد دوره ب ـــانیس را «:ای زمخـــت اینطـــور خالصـــه میکن آنارشیســـتها التمـــاس نگـــرین و کومپ

ـــار گذاشـــته شـــدن). ۳۰۲.ص(»میکننـــد ـــانزده روز پـــس از کن از حکومـــت در پلنـــومی  آنارشیســـتها پ
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 

بـه . در نشـریاتش بـا نرمـی زیـادی آنارشیسـتها را خطـاب قـرار میـداد پـومدر این شکی نیسـت کـه  ١٦
 ت.ان.ثژانویـــه در مـــورد رفتـــار  ۲۳و  ۲۲یادداشـــتهای روزانـــۀ ، در خـــوان آنـــدرادهعنـــوان مثـــال 

برخالف آنچه در انقالبهای کشورهای دیگر اتفاق افتاده اسـت، آنارشـیزم در اسـپانیا بـه «: مینویسد
مــــا نمیــــدانیم کــــه آیــــا رفقــــای . صــــلی  ســــتمگیری انقــــالب اســــتاش ســــتون ا خــــاطر نیــــروی ویــــژه

اینـان نیـروی : آنارکوسندیکالیست متوجه مسئولیتی هستند که عمـال بـر دوششـان واقـع اسـت یـا نـه
... کنندۀ  جنبش کارگری اسپانیا  هستند و آینده انقالب تا حد زیادی بـه ایشـان بسـتگی دارد تعیین
بــه یــک ســو یــا ســوی دیگــر تغییــر را وانــد جریــان رویــدادها آنقــدر زیــاد اســت کــه میت ت.ان.ثوزن 
ما از همان ابتدا چون میدیدیم که برای تغییر بنیـادی آهنـگ رویـدادها نیـروی کـافی نـداریم ...دهد

مسئله پیش ...ای را که  بر دوش رفقای آنارشیستمان است به ایشان یادآوری کنیم کوشیدیم وظیفه
. »به همـین خـاطر ارزشـش را دارد کـه بـر ایـن موضـوع تاکیـد شـود از هر چیز منافع پرولتاریا است و 

ایـن . »در عمـل رفرمیسـتی عمـل میکنـد« ت.ان.ثآندراده پس از این تعارفات نتیجـه میگیـرد کـه 
ا، نشریۀ آنارشیستها را عصـبانی میکنـد و همـین باعـث میشـود آنـدارده بـا سولیداریداد اوبرر نوشته،

من فقط خواستم به رفتار متناقض کنفدراسیون آنارشیسـتی «: ژانویه بنویسد ۲۶اظهار پیشمانی در 
و به این اشاره کنم که به خـاطر انقـالب ضـروری اسـت کـه در برابـر رویـدادهای مهـم جـاری بـه طـور 

گمــان میکنــیم نشــریۀ کنفدارســیون آنارشیســتی برداشــت نادرســتی از ... منســجمتری برخــورد کنــد
از ایـن بابـت متاسـفیم امـا مـا در ایـن مـاجرا بـه دنبـال منـافع خودمـان نیسـتیم . منظور ما کرده است

گـواه آن ایـن اعتـراف کـه . ما غرض بدی نداشتیم. بلکه منافع انقالب است که برای ما اهمیت دارد
بش کارگری آنقدر قوی نیست که بتواند جهت رویدادها را به سـمتی بـرد کـه نفود سازمان ما در جن

درمیـان  ت.ان.ثمـا همچنـین بـه جایگـاه مهمـی کـه . از نظر ما بیشـترین نفـع را بـرای انقـالب دارد
 ت.ان.ثوزیر «: مینویسد پیروآندراده یک ماه بعدتر درمورد . »کارگران انقالبی دارد اشاره کردیم

غـرض «و توضـیح میدهـد کـه » کامال موضعی رفرمیستی اتخاذ کرده اسـت - ت.ان.ثنمیگوییم  -
و اعضــایی کــه ایــن ســازمان را در حکومــت  ت.ان.ثفقــط نشــان دادن تناقضــاتی اســت کــه میــان 

 ۳سـرمقالۀ . این فقط یک برخورد فردی نبـود). ۱۹۳۷فوریه  ۲۶، باتایا(»نمایندگی میکنند وجود دارد
کلیـد تغییـر وضـعیت در . سـنگین اسـت فـایو  ت.ان.ثلیت رهبـران مسـئو «: میگویـد باتایـامارس 
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گـذاردن کلیـد . »عـالوه بـر ایـن، اینهـا هسـتند کـه جهـت انقـالب را تعیـین میکننـد. دست اینهاسـت

دنبالۀ سیاستی بود که، همانطور که آندرس نین  -حتی در کالم  - ت.ان.ثآینده در دست رهبران 
بــا رهبــران " پیمــانی مخفــی"بیــان کــرد، بــر مبنــای  ۱۹۳۶مبر در کمیتــه مرکــزی ایــن ســازمان در دســا

ایـن سـازمان  بـه انتقـاد تروتسـکی از  پـوماز ایـن نظـر انتقـاد اپوزیسـیون چـپ . بنا شده بود ت.ان.ث
 ت.ان.ثفقــدان انتقــادی برادرانــه امــا محکــم از «: ی خــود نوشــتندضــدتزهااینهــا در . شــبیه اســت

کـه تمـایزی  -هـای هـوادار ایـن سـازمان و طبقـۀ کـارگر در مجمـوع نتوانـد تمـایزی  باعث شد کـه توده
میــان ایــن دو ســازمان بگذارنــد و شــعارها و مواضــع هــر دوی ایــن ســازمانها در ذهــن  -اساســی اســت 

 . »کارگران قابل تشخیص نباشد

 راسیون کارگری وحـدت سـندیکاییفددربارۀ گذشتۀ  باتایادر  ۱۹۳۷ژانویۀ  ۲۶آندراده در تاریخ  ١٧
بپیوندند  ت. خ .اومینویسد و شرایطی را  که باعث شد این سازمان خود را منحل کند و اعضایش به 

از میــان مراکــز ســندیکایی موجــود وارد مرکــزی شــوند کــه فدارســیون کــارگری « : را توضــیح میدهــد
را انتخـاب  ت. خ .اوهمین خـاطر  و به. وحدت سندیکایی بتواند در آن به بهترین شکل فعالیت کند

بـه ایـن ترتیـب یـک بـار دیگـر . »کردند تا با رهبری رفرمیستی آن که دشمن اصلی است مبـارزه کنـد
در ایــن مــورد نیــز برخــی از . امتنــاع میکــرد ت.ان.ثاز هــر گونــه اصــطکاک بــا  پــوممعلــوم شــد کــه 

هشـدار داد  ۱۹۳۶نمایندۀ مادرید در کمیتـۀ مرکـزی دسـامبر . انتقاد خود را بیان کردند پوماعضای 
و اشـاره میکنـد . بـوده اسـت ت. خ .اوتصـمیم ورود بـه »  ت.ان.ثنزدیک شدن «که یکی از تبعات 

هــای رزمنــدۀ ایــن دو  ای در باالســت و پیونــدی میــان توده رابطــه ت.ان.ثکــه رابطــه ایــن ســازمان بــا 
بـه کنگـرۀ مرکـزی  ۱۹۳۷، در گزارشـی کـه در اکتبـر خـوزه ربـولدر طرف دیگر، . جود نداردسازمان و 

 فدارسیون وحدت سندیکاییرا سرزنش کرد چرا که  پومارائه میدهد معتقد است که باید رهبری 
منحل کرد در حالی که خـط درسـت عبـارت بـود  ت. خ. اوو  ت.ان.ثرا به خاطر وجود دو سازمان  

و اضافه میکند که با این شعار . »، آری به یک مرکز سندیکایی ت. خ. او، نه به   ت.ان.ثنه به  «از 
هر چند در همان وقت نیز  -وجود میداشت  فدارسیون وحدت سندیکاییدالیل زیادی برای حفظ 

ــده  -در منــاطق زیــادی عمــال منحــل شــده بــود  و مــا نیــز بــه عنــوان مــدافعان وحــدت ســندیکایی دی
 .»میشدیم

، تروتسکیست آمریکایی، بر اساس اطالعاتی کـه مسـتقیما ار جبهـۀ آراگـون دریافـت فلیکس مورو ١٨
در جبهـۀ آراگـون در شـورای سـربازان جبهـۀ آراگـون انتخابـاتی  پـومکرده بـود نوشـت کـه میلیشـیای 

 انقـالب و ضـدانقالب در (برگزار نکردند و در واقع رهبری آنان برگزاری انتخابات را ممنوع کرده بـود
، در *خـــوزه ربـــول. نکـــرده اســـتنیـــز از چنـــین شـــوراهایی صـــحبت  اورول.]). انـــگ[۷۱.، صاســپانیا

بـه اعضـای «را سـرزنش میکنـد کـه چـرا  پـومرهبری  ۱۹۳۷در اکتبر  پومگزارشی برای کمیته مرکزی 
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در واقع به نظر . »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
نشــریۀ : از ایــن نظــر اســتثناء بــود پــومالبتــه ســازمان مادریــد ). ۲۶۳.، صدر ســتایش کاتالونیــا(میــداد

عـالوه بـر ایـن بـه طـور خسـتگی . ای بـود در ایـن جبهـه نشـریۀ سیاسـی خیلـی رزمنـده پـوممیلیشیای 
  .های رزمندگان در میان میلیشیای خود دفاع میکرد ری از انتخابات کمیتهناپذی

چهـرۀ  ۱۹۳۶-۳۷در سـالهای . از مسئولین پوم از همان آغاز تاسیس و مـدیر نشـریات آن خوزه ربول* 
بــه فرانســه مهــاجرت کــرده و در جنــبش مقاومــت  ۱۹۳۹در ســال . اصــلی گــرایش چــپ در درون حــزب

  .به دست گشتاپو بازداشت میشود. سوسیالیستی شرکت میکند
در ابتـدای تاسـیس ایـن  پـومت کلـی این جمله تروتسکی درست نیست مگر آن که منظورش سیاس ١٩

همانطور که میدانیم پوم از آغاز جنگ داخلی سندیکایی مختص به خودش نداشت و . سازمان باشد
هدف این فدارسیون کوشـش . سازمان یافته بود)FOUS( فدارسیون کارگری وحدت سندیکاییدر 

  .یک مرکز سندیکایی واحد بود ایجاد برای
اتفاقـا ایـن موضـوع در . بـه میـل خـود خواهـان چنـین چیـزی بـوده باشـد پـومنمیشود تایید کرد که  ٢٠

فرمــول  ۱۹۳۴مــورد بحــث قــرار گرفتــه بــود و در فرانســه در ســال  الملــل چهــارم بینبخــش فرانســۀ 
میلیشـیای ســندیکاها و "مطــرح شـد و اتفاقــا تروتسـکی بــود کـه بــه جـای آن فرمــول " میلیشـیای خلـق"

اقع ناچار شد میلیشیای خودش را بسازد چرا کـه از همـان سـاعات در و  پوم. را ترجیح میداد" احزاب
ایـن وضـعیت بـرای . واحـد میلیشـیایی خـودش را سـاخت  اولیۀ شورش فاشیستها، هر سازمان کارگری

عــالوه بــر ایــن، داشــتن . بیشــتر دردســر داشــت تــا مزّیــت؛ خاصــه در مــورد تقســیم تســلیحات پــوم
ــه شــدت پــوممیلیشــیای متمــایز در جبهــه  بــه عنــوان مثــال . آســیب پــذیر و وابســته ســاخته بــود را ب

سـالحهایی کـه اضـافه مانـده  حـزب سندیکالیسـتمیلیشیای پوم در مادرید بدون سالح ماند چـون 
 پـومتصادفی نیست کـه تلفـات . رسید پومبود را به پوم داد که آن هم به تعداد اندکی از میلیشیای 

عـالوه بـر . نفـر کشـته شـدند ۹میلیشـیا  ۱۰اه از هـر در جبهۀ مادرید خیلی زیاد بود؛ در عرض شش مـ
نشان داده که چطور کمبود سالح در جبهـۀ آراگـون باعـث تلفـات سـنگین مبـارزان  جورج اورولاین 
را منتشـر میکنـد کـه در آن  پـومژانویـه قطعنامـۀ کمیـۀ اجرایـی  ۲۱ی باتایـااینگونه است کـه . شد پوم

مبـارزان و هـواداران در واحـدهای دیگـر «:برای خروج از این وضعیت راه حلی ارائـه شـده و آن اینکـه 
تقسیم شوند مگر در حالتی که این امکان باشد که با کنترل مستقیم و با کادرهـای خودمـان بتـوانیم 

انهای ســازمان توســط افــراِد مطمــئن و نکتــۀ آخــر ایــن کــه حفاظــت از ســاختم. »گــردان کــاملی بســازیم
ناشـی میشـد و ایـن  -تعـدی مکـرر بـه رزمنـدگان و دفـاتر  -ضرورتی اسـت کـه از شـرایط جنـگ داخلـی 

ــوممنصــفانه نیســت کــه تروتســکی  ــاتر و  پ ــرای حفــظ دف ــه خــاطر ایــن کــه از میلیشــیای خــودش ب را ب
  .ساختمانهای خودش استفاده کرده سرزنش میکند

پیش از بازگشت لنین به روسـیه، بلشـویکها در پتروگـراد کنفرانسـی تشـکیل  ۱۹۱۷مارس  ۲۸در روز  ٢١
، میخواسـتند حـزب را بـه سـوی مصـالحه نفمکـااستالین که تازه از سـیبری بازگشـته بـود، و . دادند
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قدرت به دو ارگان قسـمت شـده کـه هـیچ کـدام «: استالین در گزارش این کنفرانس گفت. بکشانند

میــان ایــن دو ارگــان اصــطکاک و نبــردی وجــود دارد و بایــد وجــود . ارنــدتمــام قــدرت را در دســت ند
ســوویت در واقــع ابتکــار عمــل دگرگونیهــای . وظــایف میــان ایــن دو ارگــان تقســیم شــده. داشــته باشــد

انقالبی را در دست گرفته و اکنـون فرمانـدٔه انقالبـی مـردم شورشـی و ارگـانی اسـت کـه بـر حکومـت 
ت در واقع نقش تحکیمـبخش دسـتاوردهای مـردم انقالبـی را بـر حکومت موق. موقت نظارت میکند
ــه اســت ــه حرکــت در مــی. عهــده گرفت ــا را ب ــد ســوویت نیروه حکومــت موقــت . آورد و نظــارت میکن

خوران و آشفته نقش تحکیمبخش دستاوردهای مردمِی تا به امروز متحقق شده را بر عهده  سکندری
بود » قف کردن فرایند گسستن از بورژوازی متوسطوقت خریدن با متو«این گزارش خواهان . »دارد

حکومـت موقـت آنقـدرها کـه تصـور میکنـیم «و با مطرح شـدن مسـئلٔه قـدرت مخـالف بـود و میگفـت
های فرانســـوی و انگلیســـی و انفعـــال  تمـــام نیـــرویش بـــر پایـــٔه حمایـــت ســـرمایه. قابـــل اعتمـــاد نیســـت

ی است که حزب کمونیست اسـپانیا این خط، که همان خط. »شهرستانها و ایجاد حس همدلی است
از .(لنـــین درهـــم خـــرد شـــد تزهـــای آوریـــلو دیگـــر مـــدافعان جبهـــٔه خلـــق از آن دفـــاع کردنـــد، توســـط 

 )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
 .اعتصابهای معدنچیان آستوریاس کمک بزرگی کرد

پیش از پایان جنگ داخلی حزب کمونیست را ترک کرد و ریاست خونتایی را پذیرفت  ژنرال میاخا ٢٣
ان حـزب کمونیسـت و ، احتماال با حمایت بریتانیا، آن را بـرای حـذف رهبـر ژنرال کاسادوپذیرفت که 

، پـس ژنرال روخـویکی از همکاران اصلی وی، . برای خاتمٔه جنگ داخلی ساخته بود هنگرین و مذاکر 
  .از پایان جنگ به اسپانیای فرانکیست بازگشت
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