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  ١مقدمه
  

سربازان فاشیست و میلیشیاهای کارگر، فرو شده در سـنگرهایی نزدیـک بـه یکـدیگر، 
  :در درنگی میان آتش جنگ، فریادزنان با یکدیگر گفتگو میکنند

. شــما هــم فرزنــدان دهقانــان و کارگرانیــد«:میپرســداز میــان کــارگران یکــی فریادزنــان 
شــما بایــد اینجــا باشــید و همــراه مــا بــرای جمهــوری بجنگیــد کــه در آن دموکراســی و 

  ».آزادی هست

آید؛ و همان چیزی را میگوید که دهقانان، از زمـان  بیدرنگ از سوی دیگر پاسخی می
  .اند رفرمیستها گفته، هر بار در پاسخ به فراخوان ۱۹۳۱برقراری جمهوری در 

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

در همین مکالمٔه جزئی که بطور اتفاقی در مطبوعات ثبت شده جوهر مسئلۀ جنـگ 
  . داخلی بخوبی نمایان است

ـــا درصـــد جمعیـــت را تشـــکیل میدهنـــد، هنـــوز بـــه جب ۷۰دهقانـــان، کـــه  هـــۀ پرولتاری
انفعــال و . هــیچ نقشــی نداشــتند ۱۹۳۱اینــان در زایــش جمهــوری در ســال . انــد نیامده

در شــورش پرولتــری اکتبــر . شــد ۱۹۳۳خصومتشــان باعــث پیــروزی ارتجــاع در نــوامبر 
ــا اعــالم کــرد کــه . دخــالتی نکردنــد ۱۹۳۴ بــه جــز در کاتالونیــا و والنســیا کــه پرولتاری

                                                  
  ای است از  این اثر ترجمه ١

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

فلـیکس مـورو، . در گرماگرم جنـگ داخلـی در اسـپانیا نوشـته شـده اسـت ۱۹۳۶این جزوه در دسامبر 
و از   ایــاالت متحــدهحــزب کــارگران سوسیالیســت تروتسکیســت آمریکــایی، ســردبیر ســابق نشــریات 

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

 . اسپانیا به شمار میرود
 



 ٢٩ جنگ داخلی در اسپانیا

 kandokav.com ٧کندو کاو 

م اکنـون دارد آن را میـان دهقانـان تقسـیم میکنـد، و موافق مصادرۀ زمینها است و هـ
ــا  ــه تصــاحب زمینه ــاطقی از آندالوســیا کــه خــود کــارگراِن اراضــی اقــدام ب ــه جــز من ب

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

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

ــایروبرنامــۀ حکومــت ائتالفــی کــه  ــزی جــز نبــرد در عرصــٔه  کاب در رأس آن اســت چی
مــا تنهــا پــس از پیــروزی «:یکــی از ســخنگویان حکومــت گفتــه اســت. نظــامی نیســت

هـای مختلـف موجـود در  اعی گروهاست که حـق داریـم از مطالبـات سیاسـی و اجتمـ
در برنامۀ ما فقـط یـک «) سپتامبر ۲۰، نیویورک تایمز(».جبهۀ خلقی چپ دفاع کنیم

امـا اگـر خـوب نگـاه کنـیم میبینـیم کـه » چیز وجـود دارد و آن حصـول پیـروزی اسـت
کـــه حکومــت ائتالفـــی ســر میدهـــد حـــاوی » از جمهــوری دموکراتیـــکدفـــاع «شــعار 
اما چیزی نیست جـز برنامـۀ رفرمیسـتیِ دفـاع  این برنامه هست؛ ای اجتماعی  برنامه

  . ابزار سیاسی وجه تولید بورژوایی» مالیمترین«از 

معنای مشخصی داشت که » آزادی، برابری، برادری«در انقالب کبیر فرانسه، شعار 
عبــــارت بــــود از زمــــین بــــرای دهقانــــان، آزادی بــــرای ســــرفها، دنیــــای جدیــــد کــــار و 

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

بسیج کـرد، چـون بـه معنـای دگرگـونی  کرنسـکیو  کورنیلوفموفقیت مردم را علیه 
البـی اختیـار پرولتاریای اسپانیا نیز به همین صورت یا باید شـعارهای انق. روسیه بود

  .کند یا در جنگ داخلی پیروز نخواهد شد

پرولتاریای کاتالونیا هـم اینـک ایـن حقیقـت مهـم را تشـخیص داده و بـه همـین خـاطر 
همــین . مــدت زیــادی در مرزهــای کاتالونیــا محــدود نخواهــد مانــد شبرنامــۀ انقالبــی

کـــه  حـــزب سندیکالیســـت،امـــروز خبـــر رســـید کـــه حـــزب دیگـــری از جبهـــۀ خلـــق، 
هایی که پس از شـورش مـاه اکتبـر ضـرورت سـازماندهی سیاسـی  وسندیکالیستآنارک

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

جبهۀ خلق، در راس حکومـت، نشـان از درک از ریخـت افتـادٔه ایـن واقعیـت دارد کـه 
گذشــتۀ کابــایرو نــه » افتخــارات«امــا . داری نمیجنگنــد هــا بخــاطر حفــظ ســرمایه توده
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ین محتوایی مشخص بـرای برنامـۀ سوسیالیسـتی انقالبـی اسـت و نـه در آینـده جایگز 
  .میتواند باشد

در صفحات پـیش رو گـزارش تجربـۀ انقالبـِی غنـی پرولتاریـای اسـپانیا را در طـی ایـن 
پرولتاریای اسـپانیا بـه لطـف همـین تجربـۀ شـگفت و غنـی . پنج سال کوتاه میخوانید

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

  

  ۱۹۳۶سپتامبر  ۲۲نیویورک، 
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  ۱۹۳۱ - زایش جمهوری 
  

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

. و همین، برای تمام کـردن کـار آلفونسـو کـافی بـود ،سوسیالیست رای داده بودند –
امــا در وقــایع قبــل و بعــد از ســال ... جمهــوری اســپانیا بــه همــین ســادگی از راه رســید

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

اما فلـِج قرنهـا فرتـوتی و زوال  . اسپانیا بیش از یک قرن در پی زایش رژیمی جدید بود
تر از ایـن  خـونین. میکـردکه میراث امپراتوری بود هر حرکتـی را محکـوم بـه شکسـت 

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

بودند در آهنگ مداوم شورشهای دهقـانی و نظـامی و جنگهـای داخلـی و خیزشـهای 
های دسـتهای پشـت  ها و ضـدتوطئه ارتـش و توطئـه ٢هـایپرونونسیامنتوای و  منطقه

  .پردۀ دربار

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

نـوزایی «دورۀ  ۱۹۱۴تـا  ۱۸۹۸سـالهای . که اسپانیا را به جوش و خروشی جدیـد افکنـد
). داری جهانی نیـز بـود ای که بهار دیرهنگام سرمایه دوره.( نامیده شده است» ملی

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

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

ــا خــود همــراه کنــد فــاوت ت. حکومــت مســتقر اعــالم کــرده و میکوشــد بخشــهای دیگــر ارتــش را نیــز ب
پرونونسیومنتو بـا کودتـا و پـوتچ در ایـن اسـت کـه دسـتکم در آغـاز خواسـت خـود را بـدون خشـونت و 

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

. ود متبلــور کردنــدبزرگــی زمــین خریدنــد و اقتصــاد جدیــد و قــدیم را در شــخص خــ
های اشـراف زمینـدار میـان ایـن دو  ای دیگر با وامهای رهنی و وصلت با خانواده عده

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

آغـاز  ۱۹۱۲های جدیدی برای استثمار بود فتح مراکش را که سال  که به دنبال گستره
بیطرفِی پرمنفعت آلفونسـو در جنـگ جهـانی او را . هدیه گرفت آلفونسوشده بود از 

نزد بورژوازی که برای چهار سـال راه بـازار جهـانی را بـر اجنـاس خـود گشـوده میدیـد 
  .محبوب ساخت

زپس گرفتنــد و پرولتاریــای کاتالونیــا و وقتــی امپریالیســتها پــس از جنــگ بــازار را بــا
ای زدنــد و وقتــی بالیــایی کــه بــر ســر ارتــش در  اســپانیا دســت بــه مبــارزات گســترده

ــرد، صــاحبان صــنایع  ــین ب ــان از ب ــزد کــارگران و دهقان ــم را ن مــراکش آمــد منزلــت رژی
برنامــۀ دیکتــاتور در ارائــۀ . را متقبــل شــدند پریمــو دریــوراکاتالونیــا مخــارج کودتــای 

ای ســنگین و از میــان بــردن آنارکوسندیکالیســتها و  هــای عمــومی و موانــع تعرفــهطرح
های سوسیالیستی به مراجع حل اختالف قضـایی، تکـان جدیـدی  روانه کردن اتحادیه

به صنعت داد و برای ریورا و آلفونسو بیشترین محبوبیت را نزد بـورژوازی بـه همـراه 
ریـورا بـا  ۱۹۳۰پانیا گذاشـت و در ژانویـٔه بحران جهانی نقطه پایانی بـر رونـق اسـ. آورد

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

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

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

هـای جمهوریخـواه تـوافقی  بـا گروه) اتحادیـۀ سراسـری کـار(ت . خ .اوسوسیالیستها و 
در سویل در مادریـد در بیلبـائو در بارسـلون . کردند تا کار را با سلطنت یکسره کنند

بـــا  در والنســیا و غیــره اعتصــابهای انقالبـــی بــه دنبــال آمـــد و برخوردهــای مرگبــاری

                                                  
 واحد پول اسپانیا ٣
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دسامبر شورش کارگران با شورش  ۱۲در یک جا قرار بود روز . نیروهای مسلح رخ داد
نظامیان در ارتش همزمان شود امـا سـربازان زودتـر از موعـد شـروع کردنـد و شـورش 

سربازانی که آن را هـدایت کـرده بودنـد اعـدام شـدند و همـین . ناموفق از آب درآمد
ای بنویســند و در آن اعــالم  واه بیانیــهباعــث شــد رهبــران سوسیالیســت و جمهوریخــ

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

را بــر اســاس مــدل قــدیم همچــون پشــتیبانی بــرای  ٤تســیور کســر استیصــال خواســت 
سـو برقــرار کنــد امـا بــا اعــالم بــایکوت ائـتالف جمهوریخــواه سوسیالیســت ناکــام آلفون

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

تنها در این لحظـه آخـر بـود کـه صـاحبان صـنایع، وحشـتزده از اعتصـابهای عمـومی و 
ند و سوسیالیسـتها بـه اعتصـاب سراسـری اینکه کارگران آشکارا داشتند مسلح میشـد

. تهدید میکردند، دیدنـد کـه در برابـر گـرگ انقـالب، سـلطنت قربـانی نـاچیزی اسـت
فقط و فقط زمانی که خود  آلفونسو رضایت داد که جنگیدن بیفایده است بورژوازی 

ــذیرفت ــز جمهــوری را پ ــدیمی. نی ــرین حــزب از احــزاب جمهوری ق خــواه  ترین و بزرگت
لــرو، بــرای آمــدن جهمــوری هــیچ تالشــی نکــرد و پــس از آمــدن  ادیکــالر  حــزبیعنــی 

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

ــوده اســت رشــوه ــاجگیری و تقلــب و فریبکــاری مــتهم ب ــان حــزب عوامفری. دهی و ب ب
رادیکال در مبارزه با ناسیونالیزم کاتالونیا درخـدمت سـلطنت قـرار گرفتنـد؛ دزدی و 

 جبهـۀ خلـقکـه حـاال در رهبـری ( ایـن حـزب  ای کـه هـم مسـلکان فرانسـوی باجیگیری
اند در مقایسه بـا کارزارهـای نیرومنـدی کـه رادیکالهـای  چنان به آن شهره) قرار دارند

ــه صــاحبان صــنایع ــیش برده اســپانیا علی ــه پ ــازد و بانکــداران منفــرد ب ــد  رنــگ میب  -ان
کارزارهایی که هر بار وقتی پاکت قطور پول در خفـا بـه دسـت بانیـان کـارزار رسـیده 

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

ترین و بزرگترین حزب بورژواجمهوریخواه بوده است،  حزب و علیرغم این که قدیمی

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

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

ای از وزیـران سـلطنت بـود بهتـر از هـر  رهخواهان جمهوری بـود و چـون بـرای دو  جدی
کســی میدانســت کــه آلفونســو بــرای رســیدن بــه چــه اهــدافی رادیکالهــا را بــه خــدمت 

  . میگرفت

، بعنوان محافظه کـارترین حـزب جمهوریخـواه، علیـرغم حامیـان زیـادی کـه لروحزب 
مشغول دست اعضای آن و  نرفتبه دنبال رهبری سیاسی  داشتدر میان بورژوازی 

ایـن تـرس در میـان دیگـر . شـدندا زدن برای بـه دسـت آوردن مقامهـای پرمنفعـت و پ
جمهوریخواهــان و سوسیالیســتها وجــود داشــت کــه اگــر ایــن بــار رســوائی بــه بــار آیــد 
ممکن است گریبان جمهوری جدید را بگیرد، و همین ترس، اثـر بازدارنـدۀ سـختی بـر 

ردنـد و بـا روحانیـان حـول چیـزی هـم نگذشـت کـه رژیـم را تـرک ک. رادیکالها گذاشت
و اینهـا همـان  –همـراه شـدند و در موقعیـت جدیـد خرسـندتر هـم بودنـد  ژیل روبلـز

رادیکالهایی بودنـد کـه تـا پـیش از آن بـرگ برنـدٔه تبلیغاتشـان ضدیتشـان بـا روحانیـت 
  !بود

ــان را هــم در میــان اعضــایش داشــت، احــزاب  حــزب چــپ کاتالونیــابجــز  کــه دهقان
یزهای دستسازی بودنـد کـه بـرای انتخابـات مـاه آوریـل سـاخته جمهوریخواهِ دیگر چ

های پــایینی طبقــۀ  شــده بودنــد و حمایــت مردمــی نــاچیزی نیــز داشــتند، چــرا کــه الیــه
  .متوسط در اسپانیا ناچیز و ناتوان است

ها  تنهـــا حامیـــان واقعـــی جمهـــوری سوسیالیســـتها و پرولتاریـــای اتحادیـــه ،در نتیجـــه
بود که جمهوری تنها میتواند گذری باشد بـه سـوی  معنی آنواقعیت به  این. بودند

در ایـن مرحلــۀ . سـلطنتی و سوسـیالیزم-مبـارزه بـرای قـدرت میـان ارتجـاع فاشیسـتی
  .آخر در اسپانیا جایی برای جمهوری دموکراتیک نبود

بـرای مبـارزه آمـاده نشـد و بـه جـای  حزب سوسیالیستبا این حال متاسفانه رهبری 
  . همراه شد آزانیابورژوایی  دهآن با دیدگاه خر 

: فرانسـه کپـی شـده بـود ۱۷۸۹این دیدگاه، به اعتراف مدافعان آن، آشـکارا از انقـالب 
ــر خــود دارد و در ایــن مســیر  اینکــه اســپانیا راهــی طــوالنی از رشــد صــلح آمیز در براب

ائــتالف جمهوریخواهــان و کــارگران میبایســت وظــایف انقــالب بــورژوایی را بــه انجــام 
ایـن جمهـوری بـه جمهـوری  – ۱۹۳۱یعنی چند دهه پـس از  –پس از این رشد . درسان
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، کابــایرو، پریتــوامــا رهبــران سوسیالیســتی نظیــر . سوسیالیســتی مبــدل خواهــد شــد
، کـه دسـتکم تـا میانسـالی در رژیـم آراکیسـتین، دلبـایو، بسـتیروس، دلوس ریـوس

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

قــرن گذشــته شــهر صــنایع دســتی بــود و سوســیالیزمش نیــز ترکیبــی بــود از رفرمیــزم 
دموکراسـی آلمـان، -و بدترین نوع سوسـیال پابلو ایگسیاسماندۀ بنیانگذار آن،  عقب

  .یعنی نوع بعد از جنگ آن

ریــان مهــم دیگــردر میــان پرولتاریــای اســپانیا یعنــی آنارکوســندیکالیزم کــه رهبــری ج 
ت . خ .اوهای  انـــدازه نیمـــی از نیـــروی اتحادیـــه را در دســـت داشـــت  و به ت .ان .ث

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

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

واضـح بـود کـه اسـپانیا رهبـری ایـدئولوژیک . امید فرونشست بـه پـوتچیزم فروغلتیـد
پــنج ســال انقــالب بایــد ســپری میشــد تــا . یــان بیابــدخــود را  نمیتوانســت در ایــن جر 

آنارکوسندیکالیزم از نفی متعصبانۀ امتناع از ورود به عرصه سیاسـی فاصـله بگیـرد و 
  .برای رسیدن به دولتی کارگری بجنگد

 –که مثل اسپانیا کشوری دهقـانی بـود –ساختمان اتحاد شوروی و دستاوردهای آن 
، اما سیاسـت بلشـویکها در جریـان انقـالب روسـیه العاده محبوب بود در اسپانیا فوق

عقبمانـدگی تئوریـک سوسـیالیزم اسـپانیایی . در اسپانیا تقریبا ناشـناخته مانـده بـود
و . تنها گـروه کـوچکی بـه دفـاع از بلشـویزم  بلنـد شـدند ۱۹۱۸طوری بود که در سال 

ال کـل بـا اخـراج عمـ کمینتـرنبـه دسـت آمـده بـود،  ۱۹۳۰هر پیشرفتی هم که تا سال 
حــزب . و غیــره از بــین بــرده بــود "روی راســت"حــزب بــه اتهــام ارتــداد تروتسکیســتی و 
ای که  های گستردۀ کمینترن از آن، در دوره کمونیست رسمی نیز علیرغم پشتیبانی

کمینتـرن ارتـداد  ۱۹۳۲در مـاه مـارس . به دنبال آمد تقریبا هیچ نقش مهمی نداشـت
ایــن در . رهبــری حــزب را کنــار گذاشــتجدیــدی کشــف کــرد و یــک بــار دیگــر تمــام 

خـــود را پـــی ) ۱۹۲۹-۱۹۳۴("دوران ســـوم"ای بـــود کـــه استالینیســـتها ایـــدئولوژی  دوره
میگرفتند و تشکیل هرگونه جبهه واحد بـا سـازمانهای آنارشیسـت یـا سوسیالیسـت را 

و   ت .ان .ثرد میکردند و آنها را جفت فاشیستها مینامیدند و بـه جـای آن در برابـر 
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توخالی میساختند و الف میزدنـد کـه دارنـد شـوراهای  "های سرخ اتحادیه"ت . خ .او
ــا کــه اصــوال بایــد رهبــری ایــن  در دوره –دهقــانی میســازند  ای کــه در میــان پرولتاری

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

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

استالینیســتها معجــون . آیــد، بــه هــم ریختنــد بــرای کســب قــدرت، کــه پــس از آن می
کنــار گذاشــتند امــا بجــای آن سیاســت اشــتباه  ۱۹۳۵خــود را در ســال  "ســومدورۀ "
به این ترتیب در آغـاز و در انجـام نقشـی . با بورژوازی را اختیار کردند "جبهۀ واحد"

  .یکسره ارتجاعی داشتند

تنها جریانی که به طور اصولی سنت بلشویکی واقعی را در اسپانیا نمایندگی میکرد 
المللـــــی  بـــــود، هـــــوادار جنـــــبش بین پ کمونیســـــتچـــــگـــــروه کـــــوچکی بـــــه نـــــام 

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

را نوشـــت و مقـــاالت  و خطراتـــی کـــه آن را تهدیـــد میکنـــدانقـــالب اســـپانیا جمهـــوری 
هــیچ کــس بــدون خوانــدن . گــری نیــز  در گرمــاگرم رویــدادها  تحریــر کــردمتعــدد دی

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

اســپانیا برهــانی تروتســکی در مقابــل اعتقــادات شــبه ژاکــوبنی سوســیالیزم رســمی 
مارکسیســتی لنینیســتی آورد کــه درکــی مشــخص و غنــی از شــرایط اســپانیا داشــت و 

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

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

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

تروتســکی کــه گــردش بــه چــپ بدنــۀ  چــپ کمونیســت ایــن را درک نکــرد و بــه تحلیــل
بینـی کــرده بـود و رویـدادها نیــز آن را ثابـت کـرده بودنــد  حـزب سوسیالیسـت را پیش

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

  .بلشویکی بازگشتند

ای نداشــت کــه بــرای تکــالیف  در نتیجــه، جمهــوری کــه از راه رســید پرولتاریــا رهبــری
  !این فقدان بهایی سنگین در پی داشت. اش کند در برابر آماده مهمِ 
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  تکالیف انقالب بورژوادموکراتیک
  

ایــن تکــالیف بایــد بــه انجــام . ی پــنج تکلیــف مهــم در برابــر داشــتجمهــوری بــورژوای
میرســیدند در غیــر اینصــورت رژیــم یــا بایــد جــای خــود را یــا بــه ارتجــاع، ســلطنتی یــا 

  .فاشیستی میداد و یا به انقالبی دیگر و دولتی کارگری

  مسئلۀ ارضی
بــه هنگــام آمــدن جمهــوری بــیش از نیمـــی از درآمــد ملــی کشــور و تقریبــا دوســـوم 

هفتـــاد درصـــد . صـــادرات و غالـــب درآمـــدهای داخلـــی حکومـــت از کشـــاورزی بـــود
جمعیــت از زمــین ارتــزاق میکردنــد و همــین نشــان میــداد کــه مســئلٔه ارضــی مســئلۀ 

  .عمدٔه آیندۀ اسپانیا است

یـک سـوم زمینهـای . تقسیم اراضی در اسپانیا از هر جای دیگری در اروپا بدتر اسـت
زراعی مال زمینداران بزرگ است و گاهی مساحت این زمینها به نیمی از یک ایالـت 

است که اگرچـه تعدادشـان از  "مالکان میانی"یک سوم دیگر مال گروهی از . میرسد
اند که زارعان صاحب نسـق و  ضی بزرگیزمینداران بزرگ بیشتر است، اما صاحب ارا

تنها یک سوم زمینها مال دهقانـان اسـت کـه آن . کارگران زمین روی آنها کار میکنند
ــا مزارعی ــا تجهیــزات خیلــی  هــم غالب ــار ب ــنج هکت ــر از پ ــامرغوب و خشــک، کمت ــد ن ان

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

  . اند تقسیم شده خانه هایی در ابعاد حیاط قطعه

  :پنج میلیون خانوار دهقان به سه دسته تقسیم میشوند

تنهـا تعـدادی خـانوار دهقـان در اسـتانهای . هایی ناکافی دارند دو میلیون که دارایی
زمینهـا  بـا بـی" مالـک"رنه بخش اعظم این دو میلیون وگ. اندک آسایشی دارند شمالی 

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

نســق کــه محصــوالت را بــا مالــک قســمت میکننــد و تحــت  یــک و نــیم میلیــون صــاحب
ســتم ســه گانــۀ مالــک، نزولخــوار کــه تــامین کننــدۀ مــالی محصــول اســت و تــاجر کــه 

  . ر دارندخریدار محصول است قرا
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العـاده نـاچیز اسـتخدام میشـوند و  یک و نیم میلیون کارگر زمین کـه بـا مزدهـای فـوق
ــا صــد و پنجــاه روز در ســال کــار پیــدا میکننــد . در بهتــرین اوضــاع و احــوال از نــود ت

  .سنت است ۷۵روزی شش پزتا معادل  خوبدستمزد 

بـیش از . فه میشودآوری مالیات نیز اضا جمع ،بر استثمار مستقیم موجود در اراضی
نیمــی از کــل مالیــات وصــول شــده از اراضــی در نخســتین ســال جمهــوری از دهقانــان 

شـــرایطی کـــه میلیونهـــا دهقـــان در آن زنـــدگی میکننـــد . صـــاحب زمـــین ســـتانده شـــد
دیـــده  ، نــزد دهقانــان چینـــی و هنــدی،مشـــابه آن فقــط در شـــرق. وصــفناپذیر اســت

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

ــد تمــام ســاکنان آن جــز ریشــه ــرای خــوردن ندارن . ها و ســبزیجات جوشــانده چیــزی ب
شورشهای شدید و تصاحب محصول و یورش به انبارها و نبردهای چریکـی بـه مـدت 

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

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

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

از ایــن افــزایش بهــا چیــز زیــادی نصــیب . وام دادن بــدل بــه ســرمایۀ نقــدی کردنــد
بالفاصله بر دوش دهقانـان  پس از پایان جنگ اما بار سقوط کشاورزی. دهقانان نشد

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

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

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

هایی بـدوی  ای عمدتا از شـیوه نهکشاورزی اسپانیا به استثنای باغهای مناطق مدیترا
. در اروپا کمترین استآورد  به دست میهر هکتار  که از  یمحصول. استفاده میکند
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های فشــردۀ کشــاورزی کــه نیازمنــد ابــزارآالت مــدرن و کــود و غیــره  در نتیجــه شــیوه
  .است، باید مکمل تقسیم اراضی باشد

داری اراضـی بـه نفـع مناسـبات های فئودالی نگه ها شیوه در فرانسه، با آمدن ژاکوبن
اراضـی تحـت مناسـبات  ۱۹۳۱اما در اسـپانیای سـال . داری تخریب شد تولید سرمایه

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

در نتیجـــه مصـــادرۀ اراضـــی بایـــد بـــا مصـــادرۀ . انـــد مملـــو از بـــدهی بودهدر نتیجـــه 
داری اسپانیا  ای کشنده به سرمایه سرمایۀ بانکی همراه میشد، و این البته ضربه

  .داری کشاورزی و هم صنعتی میبود، هم سرمایه

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

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

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

  . انجامد دستکم یک قرن به طول می

  رشد صنعتی اسپانیا
ــتالف جمهوری ــد-خــواه ائ ــا .سوسیالیســت نتوانســت مســئله ارضــی را حــل کن ــا آی ام

  ل و نقل شود؟توانست باعث رشد نیروهای مولد صنعت و حم

صــنعت در اســپانیا در مقایســه بــا کشــورهای بــزرگ امپریالیســتی بــه طــور اســفباری 
! مایـل خـط آهـن دارد ۸۵۰۰کشوری که از آلمان وسیعتر است فقـط . عقبمانده است

 کمـی کمتـر از  ؛درصـد بـود ۱.۱سهم این کشـور از تجـارت جهـانی فقـط  ۱۹۳۰در سال 
  .پیش از جنگ دوره

رشـــدی کـــه ایـــن . ۱۹۱۸تـــا  ۱۸۹۸از ســـال : دوره رشـــد صـــنعت در اســـپانیا کوتـــاه بـــود
بـا پایـان . صنعت در دوران جنگ تجربه کـرد خـود سرچشـمه مشـکالت بیشـتری شـد

جنگ، صنعت اسپانیا، صنعتی عقبمانده کـه هـیچ قـدرتی از آن حمایـت نمیکـرد، در 
ایـن صـنعت حتـی از . نـدمیان نبرد امپریالیستِی تصاحب بازارها به سـرعت عقـب ما
ای خیلـــی  موانــع تعرفـــه. تــامین بـــازار داخلــی ایـــن کشــور در بلندمـــدت نــاتوان بـــود
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سنگینی که پریمودریورا وضع کرده بود انتقـام فرانسـه و انگلـیس را علیـه کشـاورزی 
اسپانیا به همراه داشت و با در نظر داشتن این که نیمی تا دو سوم صادرات اسـپانیا 

ی بــود، حاصــل ایــن انتقــام بحرانــی وســیع بــود و پــس از آن ســقوط مربــوط بــه کشــاورز 
  .به جمهوری ختم شد ۱۹۳۱همین بحران در . بازارهای داخلی برای صنعت

سوسیالیسـت -خـواه این واقعیات مثل روز روشن بـود و بـا ایـن حـال ائـتالف جمهوری
ری خـود دا اسپانیا تازه در آغـاز رشـد سـرمایه که همچون وردی جادویی تکرار میکرد

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

این تعـداد بـه یـک و نـیم  ۱۹۳۳دهقان بیکار در برابر خود یافت و تا قبل از پایان سال 
  . درصد جمعیت را تشکیل میدادند ۲۵ابستگانشان میلیون رسید که به همراه و 

ناپذیر نشان دادند که صـنعت ضـعیف اسـپانیا تحـت  تروتسکیستها با منطقی خدشه
در حــال گســترش رشــد خواهــد کــرد و  داری تنهــا در بــازار جهــانیِ  مناســبات ســرمایه

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

ســرمایه خــارجی در اســپانیا و تهدیــد شــدن کشــاورزی آن توســط فرانســه و اســپانیا بــه 
معنای آن است که حکومت بورژوا قادر نیست انحصار تجارت خـارجی را در دسـت 

  .گیرد

ــوی رشــد بیشــتر آ ن را تحــت مناســبات اگــر رشــد دیرهنگــام صــنعت در اســپانیا جل
باعــث تمرکــز ) ماننــد دیرهنگــامی روســیه(داری گرفتــه، همــین دیرهنگــامی ســرمایه

ــای ایــن کشــور در بنگاه ــزرگ در تعــداد معــدودی شــهر شــده اســت پرولتاری . هــایی ب
بارسلون بزرگترین بندر و بزرگترین مرکز صنعتی این کشور، همـراه بـا دیگـر شـهرهای 

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

میلیون کارگر صنعتی دارد امـا اهمیـت  ۲در مجموع اسپانیا کمتر از . مشغول است
  . آن از نظر تمرکزی که دارد با پرولتاریای روسیه قابل مقایسه است

  کلیسا
انقـالب فرانسـه بـرای . ای پارلمـانی نبـوده اسـت یی کلیسا از دولت صرفا وظیفـهجدا

رسیدن به این منظور، اراضی کلیسا را مصادره کرد و برای گرفتن زمینهـا دهقانـان را 
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هاشـان را  کـرد، کلیسـاها و ثروت ینیز با خود همـراه کـرد، انجمنهـای مـذهبی را ملغـ
تـازه آن . مذهبی را غیرقـانونی و ممنـوع کـرد مصادره کرد و برای سالها انجام مراسم

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

کلیسـا بـا آن سـابقٔه تـاریخی . ای بـود مبرمتـر و عـاجلتر این مسئله ۱۹۳۱در اسپانیای 
کلیسـا بـرای قرنهـا جلـوی هـر نـوع . فقط میتوانست دشمن سرسخت جمهـوری باشـد

 ۱۷۶۷در ســال  کــارلوس ســومپادشــاه کــاتولیکی مثــل  یحتــ. بــودپیشــرفتی را گرفتــه 
ای نداشت جـز منحـل کـردن  ژوزف بناپارت چاره. ها را  بیرون کند ناچار شد یسوعی

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

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

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

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

کلیسـاها آتـش زده شـده و روحـانیون   در جریان هر طغیـان اجتمـاعی ۱۸۱۲ه از سال ک
  .به قتل میرسیدند

در مجلـس قرائـت شـد  ۱۹۳۱توان اقتصادی کلیسا را میتـوان از گزارشـی کـه در سـال 
ایــن گــزارش میگفــت انجمــن یســوعی یــک ســوم ثــروت کشــور را در اختیــار . دریافــت

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

اش  "اعتبــار کشــاورزی"بانکهــای انحصــاری . مالیــه وارد فعالیتهــای اقتصــادی شــود
انجمنهـای . نزولخواران روسـتا بودنـد و بانکهـایی کـه در شـهر داشـت شـرکای صـنایع

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

کلیســا بــه عنــوان نماینــدۀ . ایــن نظــر امتیــاز قابــل تــوجهی نســبت بــه صــنعت داشــتند
ــا از صــندوق دولــت دریافــت مــذهب رســمی هــر ســاله ده میکــرد، از  هــا میلیــون پزت
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اش، آزاد بــــود و  گذاریهای صــــنعتی هرگونــــه تعهــــدات مالیــــاتی، حتــــی در ســــرمایه
  .درآمدهای زیادی از غسل تعمید، ازدواج و مرگ به جیب میزد

کلیسا رسما آموزش را در کنترل خود داشت و اینگونـه مطمـئن بـود کـه دانشـجویان 
نیمـی  ۱۹۳۰در سـال   -ماند  از رادیکالیزم در امانند و دهقانان بیسواد باقی خواهند

اگر میخـواهیم بـدانیم کلیسـا تـا . از جمعیت اسپانیا نه خواندن میدانست نه نوشتن
گری را تـــرویج کــرده بــود کـــافی اســت بــدانیم کـــه تــا همــین اواخـــر  چــه حــد خرافــه

ها بخـری و ایـن آگهـی را  میتوانستی عفو پاپ را با امضای اسـقف اعظـم در فروشـگاه
  .»مین پاپ امروز ارزان استفرا«: میدیدی که 

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

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

های آغازین برقراری جمهوری، کلیسا در مبارزه علیه رژیم جدید بـا احتیـاط و  در ماه
ای از طرف کلیسا منتشـر شـد کـه در آن بـه  در ماه مه نامه: حسابشده قدم برداشت

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

بیشـمار کشیشـان و  با این حال همه میدانستند که ارتـِش . گسترده به آتش کشیدند
مثـل  ،ایـن بـار نیـز. راهبان و روحانیان، با تکاپوی زیاد، خانه به خانه در حال تبلیغنـد

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

تندیسهایی که میگریند، شمایل مصلوب که از آن خـون : دوران شومی خبر میدهند
چــه میتوانســت  حکومــت جمهوریخــواه در مقابــل ایــن تهدیــد نیرومنــد. جــاری شــده

  بکند؟

ای را تهیـه کـرد کـه  آزانیـا طـرح مصـالحه: مسئله کلیسا اولین بحران رژیم جدیـد بـود
بر اساس این طرح انجمنهای مذهبی نیـز ماننـد هـر سـازمان دیگـری تـا . تصویب شد

زمانی که ثابت نشـود بـه منـافع عمـومی لطمـه وارد میکننـد نبایـد مـورد تعـرض قـرار 
قول و قرار گذاشته شد که ایـن طـرح فقـط انجمـن عیسـوی را خیلی دوستانه . گیرند

منحـل شـد و بـه ایـن ترتیـب حسـابی  ۱۹۳۲شامل شود، انجمنی که تازه در در ژانویـۀ 
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بـا . فرصت داشت تا بخش بزرگی از ثروتش را به افراد و انجمنهای دیگر انتقال دهـد
تمه یافـت، اعالم رسمی قطع حمایت دولت، کمکهای حکومت به روحانیت رسما خا

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

حتی همین قانون به شدت ناکافی نیز خشم بورژوازی . حکومت در مورد کلیسا بود
بلکــه جمهوریخــواه مــورا  اتولیکی ماننــد ســامورا ورا برانگیخــت و نــه تنهــا وزرای کــ

ــرای  ــا مواضــع ضــدروحانیتش در عرصــۀ سیاســت اســپانیا ب ــرو کــه ب رادیکــالی مثــل ل
. انداخته بود، با ایـن طـرح مخالفـت کردنـد العمری به راه خودش پست و مقام مادام

بــورژوازی جمهوریخــواه بــا اینکــه در حــرف بــا روحانیــت مخالفــت میکــرد و خواهــان 
داران و زمینداران گـره خـورده  سیم برابر غنائم بود، عمال منافعش با منافع سرمایهتق

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

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

خواهان این بودند که تمام ثـروت کلیسـا مصـادره  انقالبیون. کلیسا را به عهده بگیرد
ارس فـورا شود، تمامی انجمنهای مذهبی منحـل شـده، حضـور معلمـان دینـی در مـد

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

  ارتش
های  تــاریخ اســپانیا در سراســر قــرن نــوزده و ثلــث اول قــرن بیســتم پــر اســت از توطئــه

ایـن خـود سـلطنت بـود کـه بـرای یکسـره کـردن . نظامیهای  پرونونسیامنتونظامی و 
کــار اپوزیســیون ارتــش را وارد سیاســت کــرد و ایــن نقــش ممتــاز ارتــش موجــب شــکل 

ــاد شــد کــه ادارۀ . گــرفتن کاســت افســری در حکومــت شــد ــان زی تعــداد افســران چن
از جملــه نیــروی پلــیس و (مســتعمرات و بخشــی از دســتگاه اداری در خــود اســپانیا را

آلفونسو هر چه میگذشت به حمایـت ارتـش نیـاز . به آنها واگذار کردند) یگارد نظام
بیشـــتری پیـــدا میکـــرد و افســـران از ایـــن موقعیـــت اســـتفاده کـــرده و مواضـــع خـــود را 

  . مستحکم میکردند
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هــای نظــامی ایــن قــدرت را داد کــه بتواننــد  بــه دادگاه ۱۹۰۵قــانون دادرســی مصــوب 
ارتش به دادگاه بکشانند و مجازات کنند و به شهروندان را به جرم تهمت و افترا به 

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

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

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

و بودجــۀ  بــه ازای هــر شـش نفــر در ارتـش یــک افســر وجـود داشــت. آدمهـای آنهــا بـود
بودجـۀ نظـامی چنـان بـی حسـاب و کتـاب رشـد . میکردنظامی به همین نسبت رشد 

امــا شــوراهای . کــرده بــود کــه حتــی ریــورا تــالش کــرد کاســت افســری را محــدود کنــد
افسری انتقام گرفتند و بـدون آنکـه اعتراضـی کننـد اجـازه دادنـد ریـورا سـقوط کنـد، 

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

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

طبقــات فوقــانی انتخــاب میشــوند و ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه روابــط خــانوادگی و 
دوستی و موقعیت اجتماعی و غیره، آنهـا را بـه زمینـداران مرتجـع و صـاحبان مرتجـع 

ــایین  در نتیجــه جمهــوری میبایســت افســران را از رده. صــنایع متصــل میکنــد هــای پ
بـرای ایـن کـار بایـد شـتاب . جامعه یعنی از میان دهقانـان و کـارگران انتخـاب میکـرد

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

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

افسـر  ۷۰۰۰این طرح چنان به چشم افسران مطلوب آمـد کـه در عـرض فقـط چنـد روز 
نیروهای افسری باقی مانـده از . بازنشسته شوندپذیرفتند تا در ازای دریافت حقوق 

  . نظر ذهنیت همانی ماندند که در دوران سلطنت بودند

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

که ادارۀ امور را در دست خـود گیرنـد و  کردربازان را تشویق س. پایین انتخاب کنند
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به آنها یادآوری میکرد که جمهوری بورژوایی همانقدر وحشیانه بـا آنهـا رفتـار میکنـد 
ــا کــارگران و ایجــاد شــوراهای  کوشــیدکــه ســلطنت میکــرد و  ســربازان را بــه بــرادری ب

  .مشترک با کارگران انقالبی بکشاند

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

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

انقـالب  "بـورژوا دموکراتیـک"بـود کـه تنهـا یـک انقـالب پرولتـری قـادر اسـت تکـالیف 
 . اسپانیا را حل کند

  مسئلۀ مستعمرات و مسئلۀ ملی
نه تنها در زایاندن و پـرورش و زوال صـنعت و مالیـۀ بـورژوایی بـه  "فئودالی"سلطنت 

داری مـالی وجـود  کـه در سـرمایههایی  حد کافی مدرن بود بلکه با جدیـدترین شـیوه
نــوزایی ". داشــت در تصــاحب و اســتثمار مســتعمرات نقشــی فــوق مــدرن ایفــاء کــرد

فقـط در فاجعـۀ ). ۱۹۱۲-۱۹۲۶(همراه بود با تسخیر و به انقیـاد کشـاندن مـراکش "ملی
ده هــزار کــارگر و دهقــانی کــه در حــال انجــام خــدمت نظــامی اجبــاری ) ۱۹۲۱(انــوال

پـس از جنـگ جهـانی اول، سـاالنه هفتصـد میلیـون پزتـا . رفتنـد دوساله بودند از بـین
ــود ــان ســربازان . خــرج عملیــات نظــامی در مــراکش ب ــورا، در می ــای ری ــیش از کودت پ

ای که به نبرد فراخوانده شدند شورشـهایی رخ داد و  وظیفه و سربازان وظیفه ذخیره
ـــد ـــه وقـــت اعـــزام نافرمـــانی میکردن ـــا ا. ســـربازان ب ـــتالف ب ـــالیزم ســـال بعـــد، ائ مپری

پیــــروزی نهــــایی بــــر مــــردم مــــراکش را بــــه ارمغــــان آورد و مــــدیریت ) ۱۹۲۵(فرانســــه
استعماری خشن و جنایتکاری بر سـر کـار آمـد تـا دهقانـان و اعضـای قبایـل را بـه نفـع 

  . دار استثمار کند حکومت و تعدادی سرمایه

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

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

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

کـه در خـدمت اینـان اسـت اولـین   نشود، فرمانـدهان نظـامی خـارجی و ارتـش محلـی
جـاع خواهـد توانسـت از آنهـا اسـتفاده کنـد و خـود نیرویی خواهد بود که کودتای ارت

نشــینی همــه  گفتنــد عقب. مــراکش نیــز بــدل بــه پایگــاه نظــامی ارتجــاع خواهــد شــد
های مبرمــی اســت کــه کــارگران بایــد  هــای نظــامی و اســتقالل مــراکش خواســته نیروی
تـا وقتـی . ترغیب کنند آنهابجنگند و مردم مراکش را برای دست یافتن به  آنهابرای 

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

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

بـا کـارگران انقالبـی متحـد نسق مبارزی بودند که در واقع بایـد  دهقانان صاحب  بود،
بـــورژوازی  خرده. میشــدند امـــا مجــذوب برنامـــۀ ملـــی خــرده بـــورژوازی شــده بودنـــد

های  زدایندٔه سرمایه دهقانان را متحدی میدید که با آن میتواند در برابر نقش ملیت
مســـئلۀ ملـــی در  ۱۹۳۱در ســـال . بـــزرگ و بوروکراســـی دولتـــی اســـپانیا قـــد علـــم کنـــد

جنـبش ناسیونالیسـتی در . تری بـه دنبـال آورد ت خیلـی جـدیهای باسـک تبعـا ایالت
ـــود و مجموعـــه –ایالتهـــای باســـک جنـــبش روحـــانی  ـــانفوذی ب ای از  محافظـــه کـــار ب

و از آنجــا کــه ایــاالت باســک و . ترین نماینــدگان را بــه کــورتس فرســتاده بــود ارتجــاعی
ه برای آیندۀ کنند ای تعیین کاتالونیا مناطق صنعتی اصلی اسپانیا هستند این مسئله

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

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

هــا از  توده. ری منــاطق ملــی کــامال بــا وحــدت اقتصــادی همســاز اســتحــد خودمختــا
چنـین اقـداماتی هــیچ هراسـی ندارنــد چـرا کــه در جمهـوری کــارگری چنـین اقــداماتی 

  . باعث میشود اقتصاد و فرهنگ آزادانه شکوفا شوند

هــر موضــع دیگــری غیــر از پشــتیبانی از رهــایی ملــی، بطــور مســتقیم یــا نامســتقیم بــه 
نی از بیشــترین حــد تمرکــز بوروکراتیــک جامعــۀ اســپانیا اســت؛ همــان معنــای پشــتیبا

چیــزی کــه طبقــۀ حــاکم خواســتارش اســت و ملیتهــای تحــت ســتم چنــین موضــعی را 
  .اینگونه قلمداد میکنند
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یـک روز پـیش از . ناسیونالیزم کاتالونیا در دوران اختناق دیکتاتوری ریـورا رشـد کـرد
یـا سـاختمانهای حکـومتی را تصـرف کـرده و اعالم جمهـوری در مادریـد مـردم کاتالون

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

حاصــل توافــق نهــایی، خودمختــاری . و تهدیــد ســرکوب شــدید روانــٔه بارســلون شــدند
خیلــی محــدودی بــود کــه بــه سیاســتمداران کاتالونیــا ایــن فرصــت را داد کــه بــا نشــان 
دادن نارضایتی خود از تصمیم مادرید هواداران خود را در میـان کـارگران و دهقانـان 

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

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

ــدگاه تعصــبات منطقــه ــا دی ــد عمــال ب ــاور ندارن ــورژوا امپریالیســتی اســپانیا  ای ب های ب
  .همراه شدند

بــورژوا "یــن ترتیــب جمهــوری بــورژوایی نشــان داد کــه اصــال قــادر نیســت تکــالیف بــه ا
از ایــن رو، جمهــوری نمیتوانســت . انقــالب اســپانیا را بــه انجــام رســاند "دموکراتیــک

. ای کوتــاه دوام داشــته باشــد و تنهــا میتوانســت مرحلــۀ گــذاری باشــد، آن هــم مرحلــه
می یـا فاشیسـتی یـا سـلطنتی بدهـد یـا ای که یا باید جای خود را به ارتجاع نظا مرحله

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

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

نگذشــته بــود کــه بــین ســربازان و کــارگران درگیریهــای  ۱۹۳۱ هنــوز یــک مــاه از انقــالب
  .خونینی رخ داد

» طلبان و جمهوریخواهـان بـه سـلطنت«حکم اسقف اعظم کاردینال به کاتولیکها که 
کارگران در دهم مـاه مـه . رای ندهند موج به آتش کشیدن کلیساها را در پی داشت

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

نبـــرد علیـــه کلیســـا و . طلبان روانـــه شـــدند هـــایی از کـــارگران بـــه شـــکار ســـلطنت گروه
طلبان چنــان ابعــادی گرفـت کــه کــارگراِن مبــارز بـرای ادامــٔه مبــارزه چنــد روز  سـلطنت
سوسیالیستها همصدا با جمهوریخواهان گفتنـد آرام باشـید . ها کردندها را ر  کارخانه

طلبانه و بازداشــت  انقالبیـون خواهــان انحـالل تشــکلهای سـلطنت. و بـه کـار بازگردیــد
از ایـن بـدتر، سوسیالیسـتها بـه میلیشـیای خـود دسـتور دادنـد تـا . رهبران آنها شـدند

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

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

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

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

ـــتالف ـــد، سوسیالیســـتها ائ ـــانون اساســـی جدی ـــدوین ق ـــان ت –خـــواه جمهوری در جری
بــرای اینــان تقویــت قــدرِت . سوسیالیســت را حکومــت همیشــگی اســپانیا میدانســتند

ـــــاز گذاشـــــتن دســـــت آنارشیســـــتها ـــــا ب ـــــود ت و کمونیســـــتهای   حکـــــومتی مهمتـــــر ب
  .ها را به آشوب فرا میخوانند که توده "نشناس مسئولیت"

ی اسـپانیا آیا سوسیالیستها برای این موضع خود توجیهی هم داشتند؟ سوسیالیستها
شان از حکومت درسـت اسـت چـون ایـن انقالبـی اسـت بـورژوایی  میگفتند پشتیبانی

که با حکومتی جمهوریخواه کامل میشود و برای در امان ماندن از بازگشـت ارتجـاع 
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ـــــا  ـــــف همان ـــــرین تکلی ـــــن همـــــان اســـــتدالل . اســـــت "تحکـــــیم جمهـــــوری"مبرمت ای
مــا ایــن اســتدالل بــا ســنت و ا. ریِش پــس از جنــگ بــودطــدموکراســی آلمــان و ا سوسیال

  .عمل درست مارکسیستی کامال در تناقض بود

و بازگشــت ارتجــاع بخــاطر خصــلت مــردد جمهوریخواهــان  ۱۸۴۸شکســت انقالبهــای 
اینطـور نتیجـه گرفـت کـه در  ۱۸۴۸مـارکس در جمعبنـدی درسـهای . بورژوا بود خرده

رای کـارگران در مبارزه علیه بازگشت ارتجاع و برای تضمین بیشترین حقوق ممکـن بـ
ـــــظ  ـــــا حف ـــــد ب ـــــا بای ـــــد، پرولتاری ـــــوری جدی از  اســـــتقالل ســـــازمانی و سیاســـــیجمه

جمهوریخواهان خرده بورژا در نبرد برای به پیروزی رسیدن انقالب بورژوایی شـرکت 
. روسیه در عمل به کـار بسـته شـد ۱۹۰۵درک مارکس از استراتژی، در انقالب  ٥.کند

ـــا شـــوراهای کـــارگری ـــن انقـــالب پرولتاری ـــا کـــرد کـــه در آنهـــا ) ها ســـوویت(در ای را بن
نمایندگانی از کارخانـه و کارگـاه و کوچـه و بـازار انتخـاب میشـدند و همچـون ابـزاری 

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

                                                  
هم اینکه . ای نیاز نیست در مواقعی که مبارزه علیه دشمنی مشترک جریان دارد به ائتالف ویژه«  ٥

و سـپس ... نبرد مستقیم با چنین دشمنی الزم شد منافع هر دو طرف برای مدتی با هم یکی میشـود
از . بورژوازی سرسختانه خواهد کوشـید آن را بـه خـود بچسـباند دست آمد خردههمین که پیروزی به 

روی  کـارگران خواهـد خواسـت نظـم را رعایــت کننـد و بـه کـار بازگردنـد تــا جلـوی آنچـه نـامش را زیــاده
های پیـروزی جـدا  گرفته شود و به این ترتیب به دنبال آن خواهد رفت که کارگران را از میوه  گذاشته

  ...سازد
در جریان مبارزه و پس از آن، کارگران در هر فرصتی باید مطالبات خودشـان را بـا اسـتقالل کامـل از «

بایــد تــا جــایی کــه میتواننــد ... انــد بیــان کننــد بــورژوا پــیش نهاده مطالبــاتی کــه دموکراتهــای خرده
تی کـه شـان نکنـد و در هـر مـوقعی حواسشان باشد که پیروزی و اشـتیاق حاصـل از اوضـاع جدیـد آلوده

آیــد بــا تحلیلــی خونســردانه از وضــعیت جدیــد امــور بطــور صــادقانه عــدم اعتمــاد خــود را بــه  پــیش می
کارگران باید همزمان در سایۀ حکومت رسمی جدید حکومت کـارگری . حکومت جدید توضیح دهند

ری های کـارگ ها یـا کمیتـه های اجرایی، شوراهای محل، انجمن انقالبی خودشان را چه در قالب کمیته
برقرار کنند تا به این ترتیب حکومـت بـورژوا دموکراتیـک نـه تنهـا عنـان سـلطۀ بـر کـارگران را از دسـت 

هـای کـارگر  دهد بلکه عالوه بر این به یکباره احساس کنـد کـه توسـط نیـروی حـاکمی کـه پشـتش توده
ــد میشــود ایســتاده آن،  از همــان لحظــۀ نخســت پیــروزی و پــس از :  در یــک کــالم. اند نظــارت و تهدی

اعتمـــادی کـــارگران دیگـــر نبایـــد متوجـــه ارتجـــاع مغلـــوب بلکـــه معطـــوف بـــه متحـــد پیشـــین یعنـــی  بی
خواهند از این پیروزی مشترک فقط بـه نفـع خودشـان اسـتفاده  بورژوا شود که می های خرده دموکرات

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

ــورژوازی کننــد خــود  ــا ب ــتالف ب ــاالزِم ائ ــر محــدودیتها و سازشــهای ن یعنــی  –را درگی
در . ای حداقلی و از این رو بورژوایی باشـد ای مشترک، که فقط میتواند برنامه برنامه
، در زمانی که بیشتر مارکسیستها فکر میکردنـد کـه ایـن انقـالب انقالبـی ۱۹۱۷فوریۀ 

  .های خود را ساختند یتبورژوایی است، کارگران بار دیگر سوو 

ها الزم بـود و درسـهای  به این ترتیب، حتی برای انقالب بورژوایی نیز وجود سـوویت
انقالبهــای آلمــان و اطــریش از مســیری کــه سوسیالیســتهای اســپانیا در پــیش گرفتنــد 

ها سـاخته شـدند امـا رفرمیسـتها بـر  در این انقالبهـا نیـز سـوویت. خیلی متفاوت بود
ها  داری بار دیگر ثبات خود را بازیافـت سـوویت د و همین که سرمایهآنها غالب بودن

ها  درسهای واقعی انقالبهای آلمـان و اطـریش ایـن بـود کـه سـوویت. نیز منحل شدند
ها اگــر فاقــد قــدرت سیاســی باشــند  ای انقالبــی داشــته باشــند؛ ســوویت بایــد برنامــه

ــد؛ نمیتــوان  ــه بقــاء خــود ادامــه دهن ــد ب ــرای اب هــم از حکومــت و هــم از نمیتواننــد ب
ها پشتیبانی کرد، یعنی کاری که رفرمیسـتهای آلمـان و اطـریش و همینطـور  سوویت

های قدرتمنــد  ها ممکـن اســت بـه عنـوان کمیتـه های روس کردنـد؛ سـوویت منشـویک
  .های قدرت دولتی بدل شوند اعتصاب شروع کنند اما در نهایت باید به ارگان

س هشــتاد و شــش ســال پــیش گرفــت در تمــام دیــدیم کــه درســتی نتــایجی کــه مــارک
  .انقالبهایی که از پی آمدند تائید شد

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

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

ــاالی  ــه افــراد ب ــانون اساســی حــق رای را ب ــات  ۲۳ق ســال محــدود کــرد و شــیوۀ انتخاب
کــورتس را بــه نفــع فهرســتهای ائتالفــی تعیــین کــرد و بــه ایــن ترتیــب احزابــی کــه در 

بعــدتر وقتــی ایــن . ای بـه مجلــس بفرســتند اقلیـت بودنــد عمــال نمیتوانســتند نماینــده
شیوه علیه خودشان برگشت رهبران سوسیالیست معترف شدند که وقتی این قانون 
را میگذراندند فرضشان این بوده کـه ائـتالف سوسیالیسـتها بـا جمهوریخواهـان بـرای 

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

دورۀ شش سالۀ ریاستش دو بار کورتس را منحل کند و فقط با حد نصـاب سـه پـنجم 
عــالوه بــر ایــن، در قــانون اساســی . رای مجلــس در دورۀ ریاســتش قابــل عــزل باشــد

بینی شد که این قدرت را بـه آن میـداد کـه  تشکیل دیوان نگهبان قانون اساسی پیش
و تهمیـداتی  - معـادل دیـوان عـالی ایـاالت متحـده - وانین تصویب شده را لغو کنـدق

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

مانند قانون اساسی وایمار، سند قانون اساسی اسـپانیا نیـز از عبـاراتی دربـارۀ حقـوق 
که اجازۀ به تعلیق درآوردن همۀ ) ۴۲ادۀ م(" تبصره"اجتماعی پر بود اما همراه با یک 

که تقریبا کپیـۀ -" قانون دفاع از جمهوری"حقوق مندرج در قانون اساسی را میداد؛ 
اقـداماتی بـا «در ایـن قـانون . دقیقی بود از همان قانون آلمان، بالفاصله تصویب شد

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

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

هـا را تعطیـل کنـد، حسـابهای همـۀ موسسـات یـا  را لغو و  کلوبها و انجمنها و اتحادیـه
  .ها را بازرسی کند، سالحهای غیرقانونی را ضبط کند اتحادیه

هـای منصـفۀ مرکـب ریـورا بـرای حـل و فصـل  همچنین قانونی تصـویب شـد کـه هیات
ــاء میکــرد اعتصــاب ــار دیگــر احی ــر کــار، در . ها را ب ــایرو، وزی ــٔه  ۲۳الرگــو کاب  ۱۹۳۱ژوئی
که بـه   هر سازمان کارگری. ید این هیاتهای منصفه را اجباری کنیمما با«: اعالم کرد

انــداختن  بــه راه. »تصــمیمات ایــن هیــات گــردن ننهــد غیرقــانونی اعــالم خواهــد شــد
ـــه راه ـــرای خواســـتهای سیاســـی غیرقـــانونی شـــد، و ب ـــه  اعتصـــاب ب ـــداختن هـــر گون ان

ت خــود را بــه اعتصــابی ممنــوع شــد مگــر آنکــه کــارگران از ده روز قبــل از آن مطالبــا
  . صورت مکتوب به کارفرما ارائه داده باشند

خـواه تصـویب کـرد  جمهوری –ای کـه ائـتالف سوسیالیسـت  باری، چـارچوب حقـوقی
دســامبر  ۹حتــی یــک نماینــده نیــز بــا آن بــه مخالفــت برنخواســت و در . اینچنــین بــود

  .رای ممتنع تصویب شد ۱۰۲رای موافق و  ۳۶۸با  ۱۹۳۱
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لیســـتها تئـــوری مارکســـی دولـــت را یـــادآوری کردنـــد؛ حکومـــت انقالبیـــون بـــه سوسیا
. داری اسپانیا فارغ از این که چـه کسـی در کابینـۀ آن باشـد حکـومتی اسـت سـرمایه

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

ایـن قـدرِت بخشـیده شـده نـاگزیر علیـه خـود پرولتاریـا بـه . خیانتی است به پرولتاریا
  . کار خواهد رفت

و آن هم در کشـوری جنـوبی کـه در آن (سال ۲۳دهی به باالی  محدود کردن سن رای
یعنی محروم کردن طبقۀ کـارگر !) اند های فعال جنبش شانزده ساله چهره حتی پسران

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

پرولتاریا چرا باید از گسترش دموکراسی هراس داشته باشد؟ تعیـین کـردن چـارچوب 
است کـه بخشـهای وسـیعی از کـارگران و دهقانـان نتواننـد در  آن معنیانتخاباتی به 

  . ای داشته باشند کورتس نماینده

ترین  راتیــک کــردن رژیــم بــا متمرکــز ســاختن ســازوکارهای حکــومتی در انتخــابیدموک
امـا . یعنی در کورتس، اصلی بـدیهی در سیاسـت طبقـۀ کـارگر اسـت ،ارگان حکومتی

یس جمهور و یک کابینه، جنایتی است علیه ئقدرت بخشیدن به دیوان عالی و یک ر 
نفــوذ نیروهــای ارتجــاع  تر در معــرض ایــن ارگانهــای کــوچکتر خیلــی ســاده. دموکراســی

  . قرار میگیرند

طبقــۀ ! آیــا قصــد مــا دموکراتیــک کــردن دولــت اســت تــا ســپس از آن حمایــت کنیم؟نــه
فرصتهای . کارگر فقط به سازمانهای خودش، به ارگانهای طبقاتی خودش اتکا میکند
آیـد تنهـا تـا  محدودی که برای دموکراتیک کردن دسـتگاه دولتـی بـورژوازی پـیش می

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

*  

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

ــا مارکسیســتها را نیــز شــامل شــود ایــن کــه آدمهــای آزانیــا از هــر شــش  .آنارشیســتها ی
ممنــوع . ای کمونیسـتی پـنج تـا را ضـبط کننـد امـری عـادی شـده بـود شـمارۀ روزنامـه
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. های سندیکالیسـتی مبـارزه کردن  سازمان دادن اعتصاب، تیر خالصی بود بـه شـیوه
ای مطلـوب  به این ترتیـب، پـیش از آنکـه کـارگران فرصـتی داشـته باشـند تـا بـه نتیجـه

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

بپیوندند نتایج بهتری  "اتحادیۀ حکومت"توصیه میکردند که اگر اینها به  ت.ان.ث
 "اســتانداردهای"بــا عمیقتــر شــدن بحــران کشــاورزی، زمینــداران بــه . خواهنــد گرفــت

هـای  آن توافقـاتی کـه در هیات. معیشت نسقداران و کارگران مزارع تعدیاتی کردند
منصفه حاصل شده بود و بر اساس آنها قرار بـود دسـتمزدها بـرای اینـان افـزایش یابـد 
ــدگان حکــومتی مشــغول بازرســیها و  ــه شــد و در همــان وقتــی کــه نماین ــده گرفت نادی

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

که دربارۀ کلیسا وضع شده بود خراشی هم برنداشته   روحانیت که از قوانین توخالی
های باالی حکومـت سـخنگویانی  بود بار دیگر سرش را باال گرفت و مطالباتش در رده

ــود کــه وقتــی در اوت . یافــت ــه ب ــور کشــیش شــهر ســویل را در حــال  ۱۹۳۱اینگون عب
هـای اسـقف اعظـم و  غیرقانونی از مرز همـراه بـا اسـناد فـروش و مخفـی کـردن دارایی

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

قوانینی که دربارۀ کلیسا وضع شده مخالف است میخواست استعفاء دهد، بـا آرای 
ســامورا در چنــان مقــامی از . سوسیالیســتها بــه مقــام ریاســت جمهــوری ارتقــاء دادنــد

  .همان روز نخست به یاری نیروهای روحانی ارتجاع شتافت

اولــین . سوسیالیســت بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد وارد کابینــه شــد یایندالســیو پریتــو
اقدامش در جهت افزایش اختیارات حکومت برای نظـارت بـر بانـک اسـپانیا همچـون 

نهـایی، تعـدادی از اعضـای  "توافقات"سرانجام، بر اساس . ای حکومت را لرزاند زلزله
او نیـــز روســـای دار رســـید و  کابینـــه جابجـــا شـــدند و وزارت اقتصـــاد بـــه یـــک ســـرمایه

  .مناسبی را برای بانک تعیین کرد

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

در برابــر حملــۀ گــارد نظــامی سرســختانه مقاومــت کــرده بودنــد بــا حکمهــای طــوالنی 
  .زندانهای رژیم شدند روانۀ
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پس از آنکه معلوم شـد مسـیری . پس از آن، ماجرا به پایان محتومش در ارتجاع رسید
ای به ارتجاع وارد نیاورده بلکه موجب تقویـت آن  که حکومت پیموده نه تنها خدشه

ای ندیدند جز اینکه کمتر از دستاوردهای حکومـت  شده، رهبران سوسیالیست چاره
ــارٔه ســازمانهای خودشــان صــحبت کننــدبگوینــد و بیشــتر د بــه کــارگران معتــرض . رب

و میلیشـیای سوسیالیسـت را نشـان میدادنـد و  ت.خ.اوسازمان خـود، رشـد اعضـای 
 ت.خ.اوعلیرغم این همه، انقالبیـون گفتنـد . شان دهند اینگونه میخواستند تسکین

مبـارزه . باشـدتا وقتی که از حکومت پشتیبانی کند نمیتواند سپری در برابر ارتجاع 
تمــام اعتبــار . داری و پشــتیبانی از حکــومتی بــورژوا بــا هــم نمیخواننــد علیــه ســرمایه

میکنـیم؛ در نتیجـه، کابـایروی  "حفـظ نظـم"حکومت به این است که بگوید ما داریم 
اش جلـــوی بـــه راه افتـــادن  های مرکـــب بـــه کمـــک کمیســـیون ناچـــار اســـتوزیـــر کـــار 

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

میلیشــیای پرولتــری واقعــی آنــی نیســت کــه . نمایشــی میــدانهای رژه نمیتوانــد باشــد
ـــد  ـــه آن ســـازمانمتعه ـــد، و نبایـــد ب ـــورژوا پشـــتیبانی کن های  میشـــود از حکـــومتی ب
میلیشـیای پرولتـری . ای محـدود باشـد کـه بـه رژیـم اظهـار وفـاداری میکننـد پرولتری

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

  .برای حمله بردن آماده است برای دفاع نیز آماده باشد

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

درگیــری  ۱۹۳۳ژانویـۀ  در اوائـل. کـرد "پاکســازی"هـای دردسـرآفرین متعـددی را  گروه
چنــان جنجــالی برانگیخــت کــه پایــه و  کاســاس ویخــاسگــارد نظــامی بــا دهقانــان در 

  .اساس حکومت لرزید و راه را برای ارتجاع گشود

سـربازان و گـارد نظـامی را  نـرال سـانخورخوژ ، وقتی کـه ۱۹۳۲اوت  ۱۰ضدانقالب در 
ر هــم خــرد کردنــد و ایــن حرکـت را د سـویلکــارگران (بـرای احیــاء ســلطنت بسـیج کــرد

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

احــــــزاب . هــــــا از سوسیالیســــــتها و جمهوریخواهــــــان پیشــــــی بگیــــــرد فــــــریفتن توده
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ق خودشــــان را بــــه کاســــاس ویخــــاس های تحقیــــ طلب و کاتولیــــک کمیتــــه ســــلطنت
گـــارد نظـــامی تحـــت دســـتور . فرســـتادند و واقعیـــت وحشـــتناکی را بـــرمال ســـاختند

مستقیم کیروگا، وزیر کشور، به ایـن روسـتای کوچـک کـه دهقانـانش پـس از دو سـال 
مـزارع دوک همسـایه را بـین آنهـا تقسـیم  ادارۀ اصـالحات ارضـیانتظاِر صبورانه کـه 

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

بیسـت نفـری . کنند و گارد نظامی آنها را همچون حیـوان در مـزارع شـکار کـرده بـود
نــد همــین بازمانــدگان را تهدیـد کردنــد کــه اگـر میخواه. کشـته و بــاقی زخمـی شــدند

  . سرنوشت را پیدا نکنند باید در این باره سکوت کنند

آزانیـــا اجـــازه نـــداد در ایـــن مـــورد تحقیـــق کننـــد و استیضـــاح وزرا را در کـــورتس بـــه 
ای جــز مواجــه بــا  سوسیالیســت چــاره -عاقبــت، ائــتالف جمهوریخــواه. انــداخت تاخیر 

دهقانـــان کاتولیـــک در کـــورتس بـــرای  -طلب نماینـــدگان ســـلطنت. واقعیـــت نداشـــت
بـاالخره وقتـی . را محکـوم کردنـد "دولـت بیـرحم"هـای گریسـتند و  های  قتلعام شـده

ــار کنــد، خواســت بــار  ــا دیــد نمیتوانــد واقعیــت دربــارۀ کاســاس ویخــاس را انک آزانی
امـا گـارد نظـامی کیروگـا را هـم در ایـن . مسئولیت را بـر دوش گـارد نظـامی بیانـدازد

در تمـام ایـن مـدت، نماینـدگان سوسیالیسـت کـورتس سـکوت . ماجرا دخیل دانست
مـرتجعین خـود را پیـروز . کیروگا رای اعتمـاد دادنـد –پس به آزانیا اختیار کردند و س

عـــالوه بـــر کاســـاس ویخـــاس، حکومـــت را بخـــاطر ســـرکوب نشـــریات : دیدنـــدمیـــدان 
کمونیسـتها (کارگری و تعداد زیاد زندانیان سیاسی کـه بیشـتر آنهـا از کـارگران بودنـد

. ســرزنش کردنــد) دنــدنفــر تخمــین میز  ۹۰۰۰تعــداد ایــن زنــدانیان را بــه  ۱۹۳۳در ژوئــن 
ــاد  ــده ب ــان فریادهــای زن ــدانیان سیاســی را، در می آنهــا حتــی الیحــۀ بخشــش تمــام زن

  .آنارشیستها، به کورتس ارائه دادند

. این عوامفریبی جسورانه و موفق، کارگران و خاصه دهقانان را حسابی سـردرگم کـرد
آنهـا وعـدۀ سوسیالیسـت بـه -دوستان اینان چه کسانی بودنـد؟ ائـتالف جمهوریخـواه

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

را بـه قتـل رسـانده و بـه  کاساس ویخاسو  کاستیلبالنکوجمهوری، دهقانان جسور  
 –آوردنــد و توجیــه میتراشــیدند  سوسیالیســتها بیهــوده دلیــل می. انداختــه بــود زندان

  .را خوب میشناختنددهقانان فالکت خودشان 
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سـامورا خواسـت ائـتالف را کنـار گـذارد امـا  ۱۹۳۳در ژوئـن . پایان به سرعت سررسید
ایـن تهدیـد . سوسیالیستها تهدید به اعتصاب عمومی کردند و سامورا عقب نشست

انگیزه به چنین فراخوانی پاسخ  سردرگم و بی بعید بود کارگرانِ . توخالی از آب درآمد
سه مـاه بعـدتر سـامورا دوبـاره حملـه کـرد و کابینـه و ! شده بودندزیادی مهار . دهند

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

ها قاطعانـه پیـروز  ائـتالف مـرتجعین و دسـت راسـتی. انتخابات در نوامبر برگـزار شـد
نکـــه ای: سوسیالیســـتها توضـــیحات مختلفـــی بـــرای شکســـت خـــود ارائـــه دادنـــد. شـــد

انداخته بودنـد؛  آنارشیستهای سرخورده کمپین موفقی برای بایکوت انتخابات به راه
ــاثیر روحانیــت بودنــد و  کمونیســتها نماینــدگانی جــدا فرســتاده بودنــد، زنــان تحــت ت

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

لوحانۀ خود از سازوکار انتخاباتی شدند؛ روسا و مالکـان، روسـتاییان را ترسـانده  ساده
اینهـا . و رای آنها را خریده بودند؛در خیلی جاها تقلب صـورت گرفـت و غیـره و غیـره

رد کـه کـهای سـخیفی بـود و البتـه جزئیـاتی کـه ارائـه میشـد ثابـت می اما عذر و بهانه
سوسیالیست ناتوان از پیروزی اسـت و پـس از دو سـال و نـیم  –ائتالف جمهوریخواه 

نتـایج . ها را به سوی خود بکشاند و ارتجاع را از میان بـردارد حاکمیت نتوانسته توده
میلیــون پــای  ۸میلیــون نفــر واجــدین شــرایط  ۱۳ســرد انتخابــات اینطــور بــود کــه از 

ــــیش از نیمــــی صــــندوق ــــد و ب ــــتالف دســــت راســــتی  ها رفتن ــــه ائ ــــا ب جبهــــۀ از آنه
جمهوریخواهـان . رای دادند و یک میلیون دیگر به احزاب میانه رو ضدمارکسیستی

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

اینـدالچیو ی تاییـد تحلیلـی کـه از پیـروزی ارتجـاع ارائـه دادیـم به عنوان شاهدی بـرا
بــه پــاریس گریختــه در  ۱۹۳۴ایــن شــخص کــه پــس از اکتبــر . را معرفــی میکنــیم پریتــو

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

  :میگوید

حکـومتی کـه بـا جمهـوری . علت، مشخصا سیاستهای راسـت ایـن رژیـم چـپ اسـت«
تبــدیل  متولــد شــده و اصــال جمهــوری آن را ســاخته بــود بــه پایگــاه مخالفــان جمهــوری

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

اگرچه طی دو سال بعدی در بحرانهای متعدد حکومتی افراد کابینه شـش بـار تغییـر 
حــزب لــرو علنــا در قــدرت بــاقی ماندنــد و یــا خــود لــرو یــا  رادیکالهــایکردنــد امــا 

ــه چــپ . وزیر بودنــد نخســت مــارتینز بــاریوس و ســمپرمعاونــانش مثــل  رادیکالهــا ب
در . وارد کابینـه نخواهـد شـد ژیـل روبلـزاطمینان دادند کـه هـیچ کـدام از آدمهـای 

طالعـه کـرده های هیتلر و موسـولینی را م او شیوه. واقع این نقشۀ خود ژیل روبلز بود
ای پیــدا نکــرده نبایــد علنــا  اش پایــۀ تــوده و دیــده بــود تــا وقتــی کــه جنــبش فاشیســتی

  .قدرت را بگیرد

پیشــتر بــه تاریخچــۀ کثیــف ایــن حــزب اشــاره کــردیم و همــین کــافی اســت تــا متوجــه 
. شایسـتگی رهبـری ایـن رژیـم فاسـد و ارتجـاعی را داشـتند رادیکالهـاشویم که اتفاقا 

شـعار لـرو » !ای باید یک مـادر شـود هر راهبه«این که (ای  لوده چنین حزب مسخره و 
ــود ــا وقتــی کــه اردوگــاه ســرمایه) ب ــردی  فقــط ت ــوز در نب ــا هن داری و اردوگــاه پرولتاری

اند، میتوانست به بقاء خود ادامـه دهـد و چیـزی نگذشـت  کننده گرفتار نشده تعیین
لی، کـه شایسـتٔه چنـین ای دربـارۀ اخـتالس مـا های رسـواکننده که مجموعه افشاگری

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

  .روحانیان زاهد بود

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

در ســپتامبر  الملــل سوسیالیســت بینبــر اســاس تخمــین . توقیــف شــدسوسیالیســتا 
میلیشـــــیای . کـــــارگر زنـــــدانی در اســـــپانیا وجـــــود داشـــــت ۱۲۰۰۰در مجمـــــوع  ۱۹۳۴

سالنهای میتینگ کارگری بسـته . سوسیالیستی ممنوع شد و سالحهای آن ضبط شد
ها مورد بازرسی قـرار گرفـت کـه مبـادا از منـابع مـالی جهـت  شد و حسابهای اتحادیه

ستها و دیگر کارگرانی که در شـوراهای سوسیالی. مقاصد انقالبی استفاده شده باشد
تمــامی قــوانینی کــه سوسیالیســتها . شــهر برگزیــده شــده بودنــد کنــار گذاشــته شــدند

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

کـــه در آن نیرویـــی شـــبیه میلیشـــیای  -نابـــاراو  باســـک –دهقانـــان مالـــک در شـــمال 
فاشیستی اطریش سـازمان یافتـه بـود، ژیـل روبلـز در جـذب نیـرو از طبقـات  -مذهبی

ون کارگر بیکار شهر با این حال یک و نیم میلی. فرودست دشواری دوچندانی داشت
ای را تصـویب کـرد کـه  ژیل روبلز برای بسیج کردن آنهـا الیحـه. و روستا وجود داشت

اعتنـایی حکومـت  مزایایی را برای بیکاران تامین میکرد و با این کـار میخواسـت از بی
روحـــانیون از طـــرف حکومـــت . سوسیالیســـت بـــه بیکـــاران بهـــره ببـــرد-جمهوریخـــواه

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

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

حتی ناظرانی که با او موافق نبودنـد نیـز اینطـور فکـر میکردنـد . ا ترساندر  کشاورزی
امــا ســرانجام وقتــی پــس از . ای پیــدا میکنــد کــه ژیــل روبلــز دارد حمایــت وســیع تــوده

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

  .گذارد، به دست پرولتاریای سوسیالیست خرد و متالشی شد

. روحانیون همیشه عقبمانده و نـاتوان بـوده اسـت چرا؟ این درست است که فاشیزمِ 
با این همه، در اطریش، ناتوانی فاشیستها و روحانیون در عوامفریبی کارآمد مـانع از 

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

ها پـیش از آنکـه خیلـی دیـر شـود نبـرد را  پرولتاریای آلمان جنگید و برخالف اطریشی
  .آغاز کرد

دســت فاشــیزم پرولتاریــای اســپانیا نشــان داد کــه واقعــا مصــمم اســت کــه نگــذارد بــه 
المللـی پـس از شکسـتهای  گـردش بـه چـپ سوسـیال دموکراسـی بین. شکست بخـورد

کابایرو به جنـاح . آلمان و اطریش زودتر از هر جای دیگر در اسپانیا خود را نشان داد
بـه شـدت  آن را تشکیل میدادچپ حزبی پیوست که شاخٔه جوانان آن که پایٔه اصلی 

جنـاح چـپ  حـزب سوسیالیسـت اعـالم کـرد . داشـتالملل دوم و سوم انتقاد  به بین
جنـاح میانـۀ حـزب . که از تدارک انقالب پرولتری برای قیامی مسلحانه دفاع میکنـد
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بطور  علنی در کورتس اعالم کرد که هرگونه حرکتـی  گونزالس پنابه رهبری پریتو و 
 فقـط. در جهت برقراری رژیم فاشیستی بـا انقـالب مسـلحانه پاسـخ داده خواهـد شـد

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

از هیات اجرایـی  ءکه اعتراض کردند مجبور به استعفا سوسیالیستهای دست راستی
وابسـته بودنـد کـه  بـوئرو   وتسـکیکائ امثـال اینها از نظر ایدئولوژی چنان بـه. شدند

ســقوط آموزگارانشــان بــه سوسیالیســتهای اســپانیا اجــازه داد بــا گذشــتۀ خــود برشــی 
بــورژوازی کــه حرکتهــای پرولتاریــا را بــر مبنــای دنیــای سیاســت . آور کننــد شــگفت

تـازه وقتـی ذخـایر زیـادی  –بورژوایی تفسیر میکرد فکر میکرد همه اینها بلوف است 
  .افتادند  ها و ساختمانهای سوسیالیستها پیدا شد اینها را به وحشت سالح در خانه

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

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

  .بود که در اسپانیای آن وقت وجود نداشت

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

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

ــورژوا گــویی انقــالب نمیتوانــد در  –جمهوریخــواه ندارنــد -سیاســتها و رویــدادهای ب
به عنوان مثال در انتخابـات ! آن بهره ببرد حوزۀ سیاستهای بورژوایی اثر بگذارد یا از 

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

آن بخشـی از ایجاد کرد که در   ت .ان .ثشکست ماه نوامبر بحرانی درون . در کرد
به این ترتیـب، یـک کمپـین . رهبری خواستار پایان دادن به تحریم همه انتخابات شد

خواهان انحــالل کــورتس و برگــزاری مجــدد انتخابــات میتوانســت بــه  سوسیالیســتی
ها را با خود همراه کنند، میتوانست سندیکالیسـتها  سوسیالیستها کمک کند تا توده
ـــرون ب ـــی از را از دامـــن آنارشیســـتها بی ـــز و خیل ـــل روبل ـــان ژی کشـــاند، میتوانســـت می
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گویی سوسیالیسـتها وحشـت داشـتند کـه مبـادا بـه . هواداران لرو شکافی ایجاد کند
  . حد کافی چپ نباشند

خصــلت وســیع قیــام پرولتــری را توضــیح داد و خــود را وقــف تــالش  چــپ کمونیســت
نماینـدگان همـۀ احـزاب شوراهای کارگری؛ شامل : برای ساختن ابزار ناگزیر قیام کرد

ها و محالت، که در هر منطقۀ جغرافیایی سـاخته شـده  ها و کارگاه کارگری و اتحادیه
کـه همـین کـه بـه کـار  ،ای واقعی و در ابعاد کشوری به هم بپیوندد؛ یک رهبری توده

افتد قادر خواهد بود تمامی کارگران بدون حزب یا بدون اتحادیـه یـا آنارشیسـتی کـه 
متاســـفانه . اند را بـــه خـــود جـــذب کنـــد داری هـــان نبـــرد علیـــه ســـرمایهخوا  مجدانـــه

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

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

همبستگی کارگری صرفا به این معناست که در رهبری جنبش بـا چـپ کمونیسـت و 
بـه ایـن ترتیـب، هرچنـد چـپ . های کمونیست مخالف رژیم شـریک شـوند دیگر گروه

 والنســیاو  آســتوریاسایی را در ه کمونیســت آنقــدر نفــوذ داشــت کــه چنــین کمیتــه
ها  روی کاغذ وجـود داشـتند، در واقـع  و جاهای دیگر این کمیته مادریدبسازد و در 

بودنـد و از پـایین نماینـدگانی در آنهـا  "راس"های  هـا فقـط کمیتـه در بیشتر موارد این
های رابط سازمانهای موجود در ایـن  بعبارت دیگر فقط در حد کمیته. وجود نداشت

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

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

االپارتــه بــه عنــوان دیــالوگ بــین لنــین و واقعــا فکــر میکردنــد چیزهــای مضــحکی کــه م
ــافتی کــامال پوتچیســتی از تســخیر قــدرت توســط گروهکهــای  تروتســکی نوشــته، دری

بــه نظــر میرســید کــه سوسیالیســتها نقــش ! هایی واقعــی اســت مســلح، رونوشــت گفتــه
قـادر نبودنـد معنـای انقالبـی کـه . اند اصال نفهمیده ۱۹۱۷ها را در انقالب اکتبر  توده

رهبـر  ۱۹۳۴اینها با این که در ژوئـن . ها توضیح دهند قوع است را به تودهدر شرف و
ــیم میلیــون کــارگر اراضــی شــرکت  ــه ن ــد کــه در آن نزدیــک ب اعتصــابی سراســری بودن

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

در نتیجـه، وقتـی . به طور حساب شده برای گستردن شعار تصرف اراضی بهره ببرند
ای حاصل شود، به پایان رسـید، آگـاهی طبقـاتی  آنکه پیروزی این اعتصاب دشوار، بی

ن، کــه غالبــا بســیار ضــعیفتر از آگــاهی طبقــاتی کــارگران صــنعتی اســت، کــارگران زمــی
. ای خورده بود که باعث شد در قیام ماه اکتبر هـیچ نقشـی ایفـاء نکننـد چنان ضربه

ها و نهادهـای سیاسـی آمـاده بـود و نـه  پرولتاریای شهری نیز نه برای تسخیر کارخانـه
ی ســامانی نــو بســتگی بــه وی داری و بنــا قاطعانــه بــاور داشــت کــه ســرنگونی ســرمایه

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

ــا تهدیــد فاشــیزم عملکــرد   علیــرغم ایــن همــه، سوسیالیســتها در مبــارزات مقطعــی ب
بیشترین نیروی خود را بر سـه نقطـۀ ژیل روبلز . خیلی درخشانی از خود نشان دادند

ــه دقــت حســاب شــده متمرکــز کــرد ــاریخ اســکوریالدر : ب ــد، در ت  ۲۲، نزدیــک مادری
؛ در اعتراضــات مالکــان ارضــی بــه قــوانین لیبرالــی حکومــت کاتــالون، در ۱۹۳۴آوریــل 

. ی آســتوریاسکوبادونگــامادریــد در تــاریخ هشــتم ســپتامبر؛ و در نهــم ســپتامبر در 
در هـر کـدام از ایـن منـاطق کـاگران، در پاسـخ، . ن حرکات موفق نبودهیچ کدام از ای

اعــالم اعتصــاب سراســری کردنــد، ریلهــای قطــار شــهری جــا بــه جــا کنــده شــد، جلــوی 
هـا بـا  حرکت قطارها گرفته شد، تهیه غذا و وسـائل امـرار معـاش نـاممکن شـد، خیابان

ران عقب نشسـتند و باریکادها بسته شد و مرتجعین در مواجه با مشت و سالح کارگ
های کوچک جوانان ثروتمند با خدمتکارانشان، روحـانیون  ظاهر گروه. پراکنده شدند

و مالکــان کــه بــا کمــک ارتــش و گــارد نظــامی موفــق شــده بودنــد از مهلکــه فــرار کننــد 
چنـــان بـــا ســـر و وضـــع نیروهـــای رقیـــب تضـــادی فـــاحش داشـــت کـــه بـــه ایـــن ادعـــای 

ناپــذیر وارد  ای ترمیم ســپانیا هســتند ضــربهفاشیســتهای مــذهبی کــه نماینــدۀ همــه ا
  .آورد

اقــدامات رژیــم علیــه . مبــارزه بــرای رهــایی ملــی، اپوزیســیون کــارگری را تقویــت کــرد
کومپــانیس کــه . خودمختار کاتالونیــا مــردم ایــن منطقــه را برانگیخــت وضــعیت شــبه

 هنوز  در کاتالونیا در قـدرت بـود مجبـور شـد از تظـاهرات عظـیم متعـددی کـه علیـه
در نهایـت نماینـدگان ناسیونالیسـت بطـور . ژیل روبلز صورت میگرفـت حمایـت کنـد

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

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

ــتالف فاشیســت  ــیش از ایــن نمیتوانســت صــبر کنــد –ائ نتوانســته بــود  .  روحــانی ب
افتراقـاتی . ای برای خـود بسـازند و اپوزیسـیون هـر روز نیرومنـدتر میشـد ای توده پایه

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

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

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

  . شدند کارگری

 ۱۹۳۳ر اینهـا از مـاه نـوامب. حتی استالینیستها نیز ناچار شدند قدمی به جلو بردارنـد
هر گامی که حزب سوسیالیست به چپ برمیداشت را با زشـت تـرین ناسـزاها پاسـخ 

الملـــل  گزارشـــگر رســـمی ســـیزدهمین پلنـــوم کمیتـــۀ اجرایـــی بین،کـــوزینن. میدادنـــد
تـــدارک "سوسیالیســـتها را مـــتهم کـــرد بـــه ایـــن کـــه در  ۱۹۳۳کمونیســـت در دســـامبر 

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

تر شدن دیکتاتوری بـورژوایی مربـوط اسـت میـان  تا جایی که به ضرورت فاشیستی« 
دموکراتها موافـــــق  سوســــیال... فاشیســــتها اختالفـــــی نیســــت فاشیســــتها و سوسیال

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

فاشیسـتی شـدن سوسـیال دموکراسـی بـا شـتابی هـر . داری را سرعت بخشـند سرمایه
  .)۱۰۹، ص۱۴، شمارۀ اینپرکور( ».دم بیشتر در جریان است

، بـه خـاطر اینکـه حـزب کمونیسـت اسـپانیا، دبیـر بـالبونتین ۱۹۳۴وقتی در آوریـل  
از تصـویب جبهـۀ واحـد امتنـاع کـرد، از سـمت خـود اسـتعفاء  کمونیسـتالملـل  بـین

  :داد، کوزینن اینطور نوشت
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هـای کـارگر حفـظ کننـد کـه  فاشیستها مجبورند این تـوهم را در میـان توده سوسیال« 
) بالبونتین(بورژوا فاشیزمند و همانطور که بعضی ضدانقالبیون خرده "دشمنان"اینها 

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

ی سوسیالیسـت را در مادریـد بـه قتـل خوانیتـا ریکـووقتی فاشیسـتها  ۱۹۳۴در ژوئن 
رســاندند حــزب کمونیســت بالجبــار دعــوت حــزب سوسیالیســت را بــرای شــرکت در 

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

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

سـپتامبر، یعنـی درسـت چنـد روز پـیش از آغـاز  ۲۳حـزب روز  نایـ آنقدر زیاد شد که
ــه  . فرســتاد های همبســتگی کــارگری کمیتــهمبــارزۀ مســلحانه، نماینــدگان خــود را ب

ــه جبهــۀ واحــد  وقتــی مــدافعان اصــلی تئــوری سوســیال فاشــیزم چــاره ای جــز ورود ب
ه که خط و مشی آنارشیستی داشـتند نیـز بـ ت.ان.ثکارگران پس پرولتری ندیدند، 

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

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

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

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

روز بعـدی رخ داد آنقـدر معـروف اسـت کـه  ای که در پانزده دهنده رویدادهای تکان
های واقعـی، علیـرغم روشـن نبـودن  علیرغم فقدان سوویت. نیازی به تکرار آن نیست

هدف مبارزه و به رغم اینکه فراخوانی به دهقانان برای تصـاحب زمـین و بـه کـارگران 
کمر  اگرچه ،برای تصرف کارخانه داده نشد، کارگران قهرمانانه پای به مبارزه نهادند

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

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

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

. قتـی دیگـر پیـروزی نـاممکن بـه نظـر میرسـید  عناصـر زیـادی فـرار کردنـدلو رفت و و
ای کـه بایـد بـدل  بورژوای کومپـانیس در کاتـالون، منطقـه وابستگی به حکومت خرده

کومپـانیس کـه از مسـلح شـدن . به مرکز خیـزش میشـد، پیامـدهای ویرانگـری داشـت
بخش  ی اطمینــانکــارگران بیشــتر میترســید تــا تســلیم شــدن بــه ژیــل روبلــز، پیامهــا

ـــد محاصـــره ـــا اینکـــه نیروهـــای رســـیده از مادری ـــه شـــکل  میفرســـتاد ت ـــد و ب اش کردن
  .آوری تسلیم شد خفت

و  بیلبـائودر مادرید و . کارگران متهورانه نبرد را ادامه دادند ،حتی علیرغم این همه
تیرانـــدازیهای کـــارگران فراتـــر نرفـــت امـــا  دیگـــر شـــهرها درگیریهـــای مســـلحانه از تک

بات سراســری تــا مــدتی طــوالنی ادامــه داشــت و پرولتاریــا بــا شــور و انظبــاطی اعتصــا
و حیات صنعتی و تجاری چنان فلج شده بـود کـه در تمـام  ننشستمثالزدنی از پای 

ترین  ترین و باشــکوه گســترده. مبـارزات پیشــین در اسـپانیا نمونــٔه آن دیـده نشــده بـود
ــهکدر آنجــا . بخــش نبــرد در آســتوریاس اتفــاق افتــاد  های همبســتگی کــارگری میت

چـپ ها بودند و به مدت یک سال تحت رهبری سوسیالیستها و  خیلی شبیه سوویت
معـدنچیان را رهبـری میکردنـد؛  مانوئل گروسـیو  پنا. فعالیت میکردند کمونیست

اینان در فقدان سالح از دینامیتهایی که ابزار کارشان بـود اسـتفاده میکردنـد و قیـام 
آسـتوریاس بـه دهقانـان  "جمهوری کارگران و دهقانان". یش میبردندرا پیروزمندانه پ

هـای انقالبـی محاکمـه  ها را مصادره کـرد، دشـمنانش را در دادگاه زمین داد، کارخانه
ــون خــارجی و گردانهــای مــوریش را  ــانزده روِز تــاریخی جلــوی لژی کــرد و بــه مــدت پ

ــا آســتوریاس وجــود  در اســپانیا ضــرب. گرفــت المثلی هســت کــه میگویــد اگــر ســه ت
ناکــامی شــورش در منــاطق دیگــر بــود کــه بــه حکومــت . داشــت انقــالب پیــروز میشــد

  .اجازه داد تمام نیرویش را در آستوریاس متمرکز کند

برعکس، در میان کارگران ایـن . نومیدی در صفوف کارگران راهی نیافت ،با این همه
بــاور عمــومی بطــور گســترده وجــود داشــت کــه اینــان در مبــارزۀ عمــومی شکســت 

شـان محـدود  ها تازه اعتصاب را آغاز کرده بودند و تا به آنجـا مبارزه توده. اند نخورده
. وز دسـت نخـورده بـودشـان هنـ شکنان شـده بـود و صفوف به کنار گذاشتن اعتصاب
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خیلی زود بار دیگر باید وارد مبـارزه میشـدند و ایـن بـار بهتـر از بـار قبـل میدانسـتند 
کـارگر آسـتوریاس  ۳۰۰۰آوِر چگونـه سـالخی شـدن  داسـتان هـراس. چطور مبارزه کننـد

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

های کارگری و ضـبط منـابع مـالی آنهـا بـا مقاومـت سرسـخت کـارگران مواجـه  اتحادیه
برای پر کردن جای نشریات کارگری ضبط شده، ارگانهـای مخفـی پدیـدار شـد و . شد

ری پاسـخ اعدامهای زندانیان ماه اکتبر با اعتصابهای سراسـ. بطور علنی پخش میشد
ــا خدشــه. داده شــد ای  اعتصــابهای اقتصــادی متعــدد نشــان داد کــه روحیــۀ پرولتاری

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

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

بخشــهای پیشــتر !) عفــو!عفــو(»!آمنیســتیا! آمنیســتیا«فریادهــای . بــه جنــبش درآورد
مـذهبی آغـاز بـه شـکافتن -رژیـم رادیکـال. منفعل اجتماع را وارد حیـات سیاسـی کـرد

  .کرد

پیش از خاتمۀ منازعات احکام مرگ . زیدنت سامورا شخصا جرات نکرد جلوتر رودپر 
کـه در  –مارتینز باریوس : حزب رادیکال دوپاره شد. رهبران کاتالونیا را تخفیف داد

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

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

وزیر منصـوب  اش را بیرون کشید سامورا یک بار دیگر لـرو را بعنـوان نخسـت و کابینه
بـه تنهـایی در  رادیکالهـارتس را به مدت یک ماه منحل کرد؛ در این مـدت کرد و کو 

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

اکنـون میـدانیم . طور دیگری استکه اوضاع  معلوم شده بوداول ماه مه به روشنی 
که ژیل روبلز با این هدف بر مسـند وزارت جنـگ نشسـت کـه بتوانـد ارتـش و ذخـایر 
سالح و مواضع نظامی اطراف مادرید را برای جنگـی کـه هـم اکنـون در جریـان اسـت 
تدارک ببیند و در نتیجه مانند هر کس دیگری میدانسـت کـه بـزودی کنـار گذاشـته 

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

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

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

حتـــی رهبـــری . آتـــی حـــزب سندیکالیســـت را ســـاخت  بـــرای شـــرکت در انتخابـــات
ــــه روشــــنی اعــــالم کــــرد کــــه  ت.ان.ث ــــم ب ــــه رژی اجــــازه میدهــــد هــــوادارنش علی

مــوج مخالفــت کــه بــاال گرفــت بیشــتر نشــریات بــورژوایی . فاشیســت رای بدهنــد شبه
فقط ضربۀ آخر مانـده بـود کـه آنهـم بـا افشـا شـدن رسـوایی . علیه ژیل روبلز برگشتند

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

. آمـد تـا بـا خـود ببردشـان هـیچ تصـوری نداشـتند اینها از ابعاد موجی کـه داشـت می
رو تغییـر خواهـد  هـای میانـه فکر میکردند در انتخابات فوریه تـوازن قـوا بـه نفـع گروه

آزانیــا هــم همــین فکــر را میکــرد کــه هشــت روز مانــده بــه برگــزاری انتخابــات بــه . کـرد
کـارگری بـه  -انداختن آن بود چون ترس داشت کـه ائـتالف جمهوریخـواه بال عقبدن

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

نکردند بلکه به محض منتشر شـدن نتـایج بـه این کار را فقط در پای صندوقهای رای 
چهـار روز بعـد از انتخابـات آزانیـا بـار دیگـر در راس حکومـت . خیابانها سرازیر شدند

بود و بار دیگر برای صلح اشک میریخت و از کـارگران میخواسـت بـه کـار بازگردنـد و 
ان عبارت همانوقت معلوم بود که دارد هم. فکر هر گونه انتقام را از سر به در کنند

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

ــان و خــائنینی کــه مســئول شــرایطی کیاننــد ــنج مــاه پــس از  جانی اند کــه اجــازه داد پ
ها را از حکومـت و از خیابانهـا بیـرون  فاشیسـت-روزهای فوریه که کارگران روحـانیون

د، مرتجعین در ضـدانقالبی چنـین نیرومنـد هـدایت ارتـش و پلـیس را بـه دسـت راندن
  گیرند؟

هر کمونیست و سوسیالیست صادقی میخواهـد پاسـخ ایـن پرسـش اساسـی را بدانـد؛ 
چرا که اهمیت این مسئله فقط برای اسپانیا و برای فرانسه، که تجربـۀ مشـابهی را از 

رولتاریــای سرتاســر دنیــا اثــر گــذار ســر میگذارنــد، نیســت بلکــه در تعیــین خــط مشــی پ
  .است

و حامیـانش، حـزب  "چـپ"جانیـان و خـائنین حکومـت جمهوریخـواه : پاسخ این است
  .کمونیست و سوسیالیستهای رفرمیستند

انتخابــات فوریــه کــه نزدیــک میشــد جنــاح چــپ سوسیالیســتها نخواســت فهرســت 
بـــــود انتخابـــــاتی مشـــــترکی بـــــا جمهوریخواهـــــان داشـــــته باشـــــد چـــــرا کـــــه معتقـــــد 

 ایکاتالونیـ اسکرای: ها از آنها منزجرند جمهوریخواهان واقعا هواداری ندارند و توده
ــود؛  ــر ب ــام اکتب ــه خیانــت در قی ــانیس مــتهم ب مــارتینز  اتحــاد جمهوریخواهــانکومپ

ی لـرو کـه حـاال بنـا بـه اوضـاع جدیـد رنـگ رادیکالهـاباریوس چیزی نبود جز بازماندۀ 
قیام اکتبر را محکوم کرده بودند  او   یخواهان چپعوض کرده بودند؛ آزانیا و جمهور 

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

در ایـــــن فهرســـــتها : مشـــــترک انتخابـــــاتی اکثریـــــت را بـــــه جمهوریخواهـــــان دهنـــــد
  !نماینده داشتند ۱۱۶و سازمانهای کارگری  ۱۵۲جمهوریخواهان 

کـــه صـــرفا بـــا مقاصـــد   های انتخابـــاتی تشـــکیل جبهـــه. امـــا جنایـــت اصـــلی ایـــن نبـــود
ای مربـوط بـه اصـول نیسـت، هرچنـد  انتخاباتی شکل میگیرند برای انقالبیـون مسـئله

هایی را  آیــد کــه مالحظــات تــاکتیکی تشــکیل چنــین جبهــه خیلــی بــه نــدرت پــیش می
حزب . به تبادل آراء محدود شود فقطباید   اما چنین توافقات انتخاباتی. دتوجیه کن
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و بر  خودشپرولتری، پیش از انتخابات، در طی انتخابات و پس از آن باید از تریبون 
صحبت کند و به کـارگران توضـیح دهـد کـه هرگونـه تـوافقی بـر  خودشاساس برنامۀ 

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

این بود آن جنایت واقعی که سازمانهای کارگری مجوز دیگری را دو دستی بـه . نبود
  .۱۹۳۱-۱۹۳۳بورژوازی بخشیدند، عینا همانند سالهای 

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

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

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

  :برنامۀ جبهۀ خلق اساسا سندی ارتجاعی بود

  مسئلۀ ارضی

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

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

. ، جاینپرکـور(».بطور خودکار دستکم برای مدتی تـا حـدی از سـرکوبها میکاهـد ژیل روبلز که شکست 
اما آیا استالینیستها توصیه میکردند که وقتی آزانیا به قدرت رسد کارگران باید علیه او ) ۷۶۲.، ص۱۵

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

استالینیستها برای آنکه درک آشکارا منشویکی خودشـان را از ) ۶۳۹.، صهمان(»از ستم امپریالیستی
، در هفتمــین گارســیا. دار کننــد را خدشــه جیــه کننــد ناچــار شــدند گذشــته خــودانقــالب بــورژوایی تو 
بـه جـای تـرویج شـعارهایی مربـوط بـه اوضـاع «: حزب را به باد انتقاد گرفت ۱۹۳۱کنگرۀ حزب رهبری 

ها به آن خیلی تـوهم داشـتند، و ایـن  ای که توده وقت، رهبری علیه جمهوری موضع گرفت؛ جمهوری
ــیش کشــید ــورژوایی«: شــعارها را پ ــاد جمهــوری ب ــاد ســوو «، »ســرنگون ب ــرار ب ــاتوری  یتبرق ها و دیکت

حزب ما زنده شـد و در مسـیری کمونیسـتی ) ۱۹۳۲(این مرتدها که از حزب بیرون افتادند. »پرولتاریا
نبودند که ایـن شـعارها را سـر میدادنـد بلکـه کـل حـزب تـا  "مرتدها"اما فقط ) ۱۳۱۰.، صهمان(».افتاد

و خـود کمینتـرن نیـز همـین شـعار را  پیکو  ارکولیشعارش همین بود و عالوه بر این  ۱۹۳۵آغاز سال 
  !ترویج میکردند
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جمهوریخواهان ملی کردن اراضی و تقسیم آنها بین دهقانان را که «: برنامه میگوید 
ـــدخو  حـــزب سوسیالیســـت بجـــای آن وعـــده میدهـــد کـــه » .اهان آن اســـت نمیپذیرن

صادرات و اعتبارات و امنیت صـاحبان اراضـی را بهبـود دهـد و خریـد اراضـی توسـط 
به عبارت دیگر همـان برنامـۀ سـال . دولت برای اجارۀ آنها به دهقانان را تضمین کند

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

  توسعۀ اقتصاد اسپانیا

وزارتخانـۀ (های حمایتی و ایجاد نهادهایی که برای رشد صنعت الزمند سیستم تعرفه
خواهــان آن بــود کــه خزانــه ملــی و بانکهــا در  را وعــده میــداد و .) تجــارت، کــار و غیــره

آنکـه بخـواهیم ایـن واقعیـت را بپوشـانیم کـه  بازسـازی ملـی قـرار گیرنـد، بی«خدمت 
مثل اعتبارات را نمیتوان بـه زور از حـوزۀ فعالیتهـای سـودآور و دارای مسائل ظریفی 

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

) های بیکـاری بیمـه(نجمهوریخواهـان طرحهـای حمایـت از بیکـارا. های عمومی پروژه
جمهوریخواهان معتقدنـد . خواهان آن است را نمیپذیرد که هیات نمایندگی کارگری

هـای  اقداماتی که برای اصالح سیاستهای ارضی و همینطور در بخـش صـنایع و پروژه
عمــومی، و در یــک کــالم تمــام برنامــۀ بازســازی اقتصــادی بایــد صــورت گیــرد نــه تنهــا 

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

  کلیسا

میگویـــد . فقـــط بخـــش مربـــوط بـــه آمـــوزش و پـــرورش بـــه روحانیـــت پرداختـــه اســـت 
باید بـا همـان شـتاب سـالهای نخسـت سـاخت مـدارس ابتـدایی را توسـعه «جمهوری 

ای داشت تا مانند مـدارس عمـومی در  باید بر مدارس خصوصی نظارت ویژه...دهد
ــد ــا فعالیــت کنن ــافع فرهنگــی م ــاجرای ســالهای » .مســیر من ــن  ۱۹۳۱-۱۹۳۳از م ــا ای ب

  !آشنایی داریم" شتاب"

 

  ارتش



 جنگ داخلی در اسپانیا ٧٢

kandokav.com  ٧کندو کاو 

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

ــه دموکراتیــک ســاختن ارتــش نشــده اســت؛  حتــی کــوچکترین اشــاره. را میدهــد ای ب
در نتیجــه کاســت افســران دســت ! بــه آن اشــاره شــده بــود ۱۹۳۱خواســتی کــه در ســال 

و در پــنج مــاه بعــد از آن حکومــت جبهــۀ خلــق جلــوی هرگونــه ! نخــورده بــاقی مانــد
هـای افسـری مرتکـب  دربارۀ قتل عام آستوریاس یا جنایات دیگری که گردانبازرسی 

 !شده بودند را گرفت

  مسئلۀ مستعمرات و مسئلۀ ملی

مــراکش در . ای پیرامـون ایــن مســائل نیامــده اســت در برنامـۀ جبهــۀ خلــق حتــی کلمــه
 ژوئیه کنتـرل کامـل آن ۱۸دستان لژیونرهای خارجی باقی ماند تا اینکه در نهایت در 

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

 .پیشنهاد شد

  سازی دستگاه دولت دموکراتیک

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

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

خواهـان آن  لیسـت ای که هیات نماینـدگی حـزب سوسیا جمهوریخواه کنترل کارگری
 .»شده را نمیپذیرد

بخاطر این شوربای بیفایده بود که رهبران سـازمانهای کـارگری مبـارزۀ طبقـاتی علیـه 
  .جمهوری بورژوایی را رها کردند

ای از حکومـت  استالینیسـتها و سوسیالیسـتها بخـاطر برنامـه! خوب به این فکـر کنیـد
. ن ارتجـاع را نـاگزیر میســاختامـا جمهوریخـواه بـورژوا حمایـت کردنـد کـه یـورش بی

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

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

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

  .دیپلماتیک و کنسولی حکومت به سمت فاشیستها رفتند

سانســور شــدیدی بــر نشــریات حــاکم کــرد؛ قــانون مربــوط بــه  "بیطرفانــه"حکومــت، 
کسـب  حکومت نظامی را تغییر داد و هرگونه تجمع و میتینگی را ممنوع و منوط به

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

یک روز قبل از حملۀ فاشیسـتها نشـریات کـارگری کـه چـاپ شـد پـر از . تعطیل شدند
ها و بخشهایی از مقـاالت را کـه  ستونهای خالی بود؛ سانسور حکومتی تمام سرمقاله

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

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

سیالیســتها و کمونیســتها و آنارشیســتها تــا محلــی ممنــوع شــد و ســتادهای محلــی سو
در مادرید سه بار  ت.ان.ثفقط در ماه ژوئن ستادهای . ها بسته و تعطیل شد هفته

  .بسته شدند و رهبرانش به زندان افتادند

رهبــران استالینیســت و سوسیالیســت دیگــر نمیتوانســتند جلــوی ابــراز خشــم اعضــای 
حتی پرسر و صداترین حامی حکومت، . بگیرند ۱۹۳۱-۱۹۳۳خود را از تکرار جمهوری 

  :، دبیر حزب کمونیست مجبور بود بگویدخوزه دیاز

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

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

  )۱۹۳۶جوالی  ۶، اوبررو

پس خوزه دیاز درست در همان وقتی که تالش میکرد معدنچیان آسـتوریاس را قـانع 
 ۱۹۳۶ژوئیـه  –کند که از جبهۀ خلق نگسلند به ناچار تصدیق میکرد کـه دورۀ فوریـه 

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

  .های اصلی حمایت میکرد را در همه جبهه

حکومـت ائتالفـِی اینچنینـی . نمیشـود بـورژوازی جمهوریخـواه را تغییـر دادبا اصـرار 
داری اسـت درسـت بایـد همـانطوری عمـل کنـد کـه آزانیـا  که متعهد به حفظ سرمایه

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

داری؛ و این یعنی چنین حکومتی نمیتوانـد بنیادهـای اقتصـادی ارتجـاع را از  سرمایه
به قدرت رسیدن پس از  ،آزانیا. داری را از بین ببرد بین ببرد چون نمیخواهد سرمایه

ژیـل «و  ،»انتقـام نـه«: اش را در دو جملـه بطـور صـریح بیـان کـرده بـود اساس برنامـه
ای ناشــی از ضــعفی  تحمیــل چنــین برنامــه. »وزی آزانیســتی خواهــد شــدروبلــز نیــز ر 

حکومـت او حکـومتی . دارانه اسـت شخصیتی نیسـت بلکـه ناشـی از منطقـی سـرمایه
اگر این حکومت به مرتجعین چراغ سبز نشـان . مرتکب نشد "خطایی"ضعیف نبود و 

برنامۀ جبهۀ داری  ماهیت سرمایه ناشی از داد که خود را مسلح و سازماندهی کنند 
  . خلق بود

تروتسکی شکل و شمایل رابطۀ حکومت جبهۀ خلـق بـا ارتجـاع را بـه عیـان نشـان داده 
  :بود

بورژوازی بدون این محافظان حتـی یـک روز نیـز . اند  گروه افسران محافظان سرمایه«
شیوۀ انتخـاب شـدن و آمـوزش و تربیـت افسـران از آنهـا گروهـی . نمیتواند دوام آورد

در همـــۀ کشـــورهای . ناپـــذیر سوســـیالیزم اســـت ســـازد کـــه دشـــمن آشـــتیمتمـــایز می
کنار گذاشتن چهارصـد یـا پانصـد مبّلـغ ارتجـاع در ارتـش ... بورژوایی همینطور است

باید میلیشیای خلقی یعنی سازمان دموکراتیک ... عمال هیچ چیزی را تغییر نمیدهد
اند  ت فرمان کاست افسـرانها تح کارگران و دهقانان را با سربازانی که در سربازخانه

مسئله ایـن اسـت کـه وجـود چنـین ارتـش . راه حل دیگری وجود ندارد. جایگزین کرد
ـــزرگ و کوچـــک ســـازگار نیســـت ـــٔه ســـلطۀ اســـتثمارگران ب ـــا ادام ـــوکراتیکی ب آیـــا . دم

حکومـت جبهـۀ . جمهوریخواهان میتوانند موافق چنین اقدامی باشند؟ به هیچ وجه
ــا بعبــارت دیگــر حکومــت  ــا بــورژوازی بنــا بــه ماهیــت خــود خلــق ی ائــتالف کــارگران ب

ایــن اســت درس بــزرگ رویــدادهای . حکومــت تســلیم بــه بوروکراســی و افســران اســت
  ».اسپانیا که حاال بهای آن دارد با جان هزاران نفر پرداخت میشود
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جلـوگیری  ۱۹۳۳درست همانطور که حمایت حزب سوسیالیست از حکومت در سال 
ـــاممکن ســـاخت، حمایـــت حـــزب کمونیســـت و حـــزب از قـــدرت گـــرفتن ارتجـــا  ع را ن

راه را بــرای ضــدانقالب همــوار ۱۹۳۶در ســال ] جبهــٔه خلــق[سوسیالیســت از حکومــت 
اما کارگران ممکن اسـت بپرسـند آیـا اینهـا نمیتوانسـتند در عـین حـال کـه از . ساخت

دو ! حکومــت حمایــت میکردنــد کــارگران را نیــز علیــه دشــمنان خــود بســیج کننــد؟ نــه
  :نۀ مهم کفایت میکندنمو 

، دهقانــان بخــش بزرگــی از اراضــی را تصــاحب یســته، نزدیــک آلباســتهدر ایالــت . ۱
نفـر بـه قتـل رسـیدند و  ۲۳گارد نظامی بـه آنهـا یـورش بـرد و  ۱۹۳۶مه  ۲۸روز . کردند

وزیر کشور تلگرافی فرستاد و این حمام خون را به گارد نظامی . نفر زخمی شدند ۳۰
ت به درستی این واقعه را تکـرار قتـل عـام کاسـاس ویخـاس در مطبوعا. تبریک گفت

ژوئــن  ۵نامیدنــد و همــه بیصــبرانه منتظــر مواخــذه حکومــت در جلســه  ۱۹۳۳ســال 
اما نمایندگان کمونیست و سوسیالیست در این جلسه وظیفۀ خود ... کورتس بودند

اینــدۀ نم. دانســتند کــه حکومــت را از هــر گونــه مســئولیتی در ایــن رابطــه مبــرا کننــد
میــدانیم کــه حکومــت مســئول آنچــه اتفــاق افتــاده نیســت و «: سوسیالیســتی گفــت

امـا ایـن اقـدامات هـر چـه . تمهیداتی را برای جلوگیری از تکرار آن اتخاذ خواهـد کـرد
  :استالینیستها گفتند. »سریعتر باید در جهت منافع جبهۀ خلق صورت گیرد

ای دهقانـان را بـه فقـر و  ب شـدهمالکان بـه طـور حسـا. واضح است که توطئه بوده« 
هایی متوســـل  فالکـــت میکشـــانند و وقتـــی اینهـــا بـــرای دفـــاع از خودشـــان بـــه وســـیله

انــداختن دهقانــان در  خوار را آمــاده بــرای از پای میشــوند مالکــان گــارد نظــامی رشــوه
انــداخت و حــاال   در ایــن مــورد گــارد نظــامی حمــام خــون بــه راه. کنــار خــود دارنــد
آیــد میکننــد تــا از ایــن بهانــه بــرای  ســت هرچــه از دستشــان بــر میسیاســتمداران را

ماجرای یسـته موفـق نبـود امـا ممکـن اسـت تکـرار . تخریب جبهه خلق استفاده کنند
حزب کمونیست حق داشت وقتـی بـا قـرار دادن مـاجرا بـر ...شود و تکرار خواهد شد

ــا مــانور سیاســی راســت مقابلــه کــرد و خواســتار مقابلــ ــد، ب ــا مالکــان جــایی کــه بای ه ب
حزب کمونیست اشاره کرد که مبارزه پیش از هر چیز باید علیـه فقـر و . ثروتمند شد

گرسنگی صـورت گیـرد کـه روسـای قبایـل و مالکـان بـا نافرمـانی از  اوامـر حکومـت و 
حــزب کمونیســت . افزاینــد هــا بــر شــدت آن می جمهــوری و دریــغ کــردن نــان از توده

 ۱۱، ۳۲.، شاینپرکــور(».ارضــی افــزوده شــود آن شــد کــه بــر شــتاب اصــالحات خواهــان
 ) ۸۵۹.، ص۱۹۳۶ژوئیٔه 
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مبارزه با مالکان بایـد محـدود شـود بـه قـانع کـردن حکومـت بـه انجـام : به زبان ساده
چرا که اگـر مبـارزات دهقـانی از ایـن جلـوتر رود و توسـط خـود آنهـا . اصالحات ارضی

جویانــه بــا تصــرف اراضــی صــورت گیــرد، ماننــد آنچــه در یســته رخ داد،  بشــیوۀ مبارزه
مـا بایـد جلـوی از هـم گسـیختن جبهـۀ  هـا و حکومـت شـده و  موجب تنازع میان توده

معنــایش فقــط میتوانــد  "جلــوگیری از گسســتن جبهــۀ خلــق"معنــای . خلــق را بگیــریم
  !باشد یمحدود کردن مبارزه به اقناع دوستانه در چارچوبی پارلمان

کــارگر ســاختمان در مادریــد دســت بــه اعتصــاب زدنــد و خواســت  ۸۰۰۰۰بــیش از . ۲
 ۴۰حکومــت در کمیسـیون مرکــب بـا هفتــۀ . بـود ســاعت کـار در هفتــه ۳۶شـان  اصلی

و کمونیســتها بــا ایــن تصــمیم موافقــت کردنــد و از ت . خ .او. ســاعته موافقــت کــرد
تصـــمیم حکومـــت را  ت.ان.ثامـــا . اعضـــای خـــود خواســـتند کـــه بـــه کـــار بازگردنـــد

پیــروی  ت.ان.ثنیــز از آنارشیســتهای ت . خ .اونپــذیرفت و جالــب اینکــه کــارگران 
 :زیر را برای فراخوان به قطع اعتصاب آوردند "علل"نیستها استالی. کردند

های  فوریـه کارفرماهـای فاشیسـت بـه شـیوه ۱۶بر کسی پوشیده نیست کـه پـس از «
انــد کــه ابتــدا کــارگران را بــه منازعــه بکشــانند و  پیشــین خــود ایــن را هــم اضــافه کرده

هــا بــه  تودهســپس تــا جــایی کــه ممکــن و الزم اســت آنقــدر منازعــه را کــش دهنــد تــا 
اقداماتی ... نومیدی درافتند و به اقدامات منفرد و بیهدف و بیفایده متوسل شوند

یـک ... که کارگران را به رویارویی بـا حکومـت میکشـاند، چـرا کـه ایـن یکـی از شـروط
الزم است که کارگرهای ساختمان حتی ...بخاطر این رفتار کارفرماها... کودتا است

ــدا کــردنش اگــر از تصــمیم گرفتــه شــده  ــه ایــن وضــع، کــه ادامــه پی راضــی نیســتند ب
وقـت آن رسـیده کـه یـاد ... میتواند برای همه کارگران خطرناک باشـد، خاتمـه دهنـد

آنکـه از امکـانی کـه رای صـادره بـرای  بگیریم چطور به این اعتصـاب خاتمـه دهـیم بی
ادامـــه بحـــث پیرامـــون مســـئلۀ دســـتمزدها در کمیســـیون مرکـــب کـــار ایجـــاد کـــرده 

  )ژوئیه ۶، موندو اوبررو(».پوشی کنیمچشم

کارفرماها به جنگ با شـما ادامـه میدهنـد امـا ایـن جنـگ شـما را بـه : تر بعبارت ساده
که به این معناست که حکومت با کارفرماهـا نقـاط  –رویارویی با حکومت میکشاند 

بــه : در نتیجــه. و جبهــۀ خلــق را تهدیــد میکنــد –! اشــتراک بیشــتری دارد تــا بــا شــما
ــداع ــزم . تصــاب خاتمــه دهی ــیم؟ منطــق رفرمی ــا اصــال چــرا اعتصــاب را شــروع کن ام

معموال تا به اینجـا پـیش نمیـرود چـرا کـه در غیـر اینصـورت کـارگران همـۀ آن را یکجـا 
! امــا دریغــا کــه کــارگران بــر ادامــٔه اعتصــاب اصــرار میکننــد. کنــار خواهنــد گذاشــت
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ــیش از آنکــه حکومــت ــن اســت کــه پ ــه  وظیفــۀ حــزب کمونیســت ای عصــبانی شــود ب
  ...اعتصاب خاتمه دهد

سیاست محدود کردن مبارزه علیه ارتجاع به صـرف عرصـۀ پارلمـانی در نهایـت فقـط 
چرا که یکی از اصول اساسی مارکسیزم این اسـت کـه . ها میشود موجب باخت توده
اگـــر کـــارگران . جویانـــه پـــیش میـــرود هـــا تنهـــا بـــا نبـــردی مبارزه بســـیج کـــردن توده
ــای اســپانیا سیاســت جبهــۀ خ ــه عــزای پرولتاری ــا امــروز ب ــق را در پــیش میگرفتنــد م ل

  .نشسته بودیم
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 : ها علیه فاشیزم، علیرغم جبهۀ خلق نبرد توده

  ۱۹۳۶ژوئیٔه  ۱۶فوریه تا  ۱۶از 
  

المللــی، از همــان  خوشــبختانه بخــاطر آینــدۀ طبقــۀ کــارگر اســپانیا و طبقــۀ کــارگر بین
هـا  ای از میل به متوقف کـردن نبـرد در توده فردای پس از پیروزی فوریه، هیچ نشانه

اگـر امـروز موقتـا از . در آگاهی آنهـا حـک شـده بـود ۱۹۳۱-۱۹۳۳درسهای . دیده نشد
دی را سالح به دست، علیرغم خیانت کومپـانیس سلطۀ ژیل روبلز آزاد بودند، این آزا 

هایش  ها منتظر نماندند تـا آزانیـا وعـده توده. آزانیا به دست آورده بودند "بیطرفی"و 
گیــری و آمــدن شــتابان آزانیــا بــه حاکمیــت،  در فاصــلۀ چهــار روز از رای. را اجــرا کنــد

ه بودنـد؛ و چنـان ها را گشـوده بودنـد و عفـو عمـومی را عمـال اجـرا کـرد ها زنـدان توده
این کار را کردند که کمیتۀ دائمی کورتِس پیشین، که ژیل روبلز نیز عضـو آن  "موثر"

بود، الیحۀ عفو عمومی را که آزانیا پیشنهاد داده بـود یکصـدا تصـویب کـرد، چـرا کـه 
هـایی کـه بـه خیابـان سـرازیر شـده بودنـد وحشـت داشـت هـم میخواسـت  هم از توده

عالوه بـر ایـن، کـارگران . ترل اسپانیا را همچنان در دست دارداینطور بنمایاند که کن
برای بازگرداندن مشاغل کسـانی کـه پـس از شـورش اکتبـر از کـار اخـراج شـده بودنـد 

سـپتامبر بـه تصـویب  ۶کـه تـازه  –منتظر الیحۀ حکومـت و قـانونی شـدن آن نماندنـد 
ها دنبـال کـارگران  خانهها و کار  میرفتند در کارگاه! دیوان نگهبان قانون اساسی رسید

کردنــد کــه کــارگران  اخــراج شــده و بــا اینهــا میرفتنــد ســراغ کارفرماهــا تهدیدشــان می
کارگران و دهقانـان بـه خشـم آمـده  "شیوۀ زمخت". اخراجی را باید به کار بازگردانند

ـــل زیاده ـــۀ عل ـــر را توضـــیح میدهـــد هم ـــای شـــورش مـــاه اکتب استالینیســـتها و . رویه
راست عربده کشـان از کـارگران میخواسـتند همـۀ ایـن امـور را سوسیالیستهای جناح 

  !چه کنند کارگران اما بهتر میدانستند. به حکومت جبهۀ خلق واگذار کنند

، نیـز بـه شـیوۀ معمـول دهقانـان "دو سـال سـیاه"با روحانیت منفـور، ایـن فرمانروایـان 
ــا روحا. ســتمدیده رفتــار شــد نیــت خاصــه پــس از آنکــه معلــوم شــد حکومــت کــاری ب
نه تنها کلیساها را به آتش میکشـیدند . ها خود وارد عمل شدند نخواهد داشت توده

انداختنـد و تهدیدشـان میکردنـد کـه  بلکه روحانیون را میگرفتند از روسـتا بیـرون می
استالینیسـتها از وفـاداری خّفتبارشـان بـه حکومـت . اگر بازگردند کشته خواهند شـد
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از یاد نبرید که به آتش کشاندن کلیساها و «: گفتندنبرد با روحانیت را نکوهیدند و 
هـا حتــی  توده). ۹۲۸.اوت، ص ۱، اینپرکـور(»!ها ضـدانقالب را تقویـت میکنـد صـومعه

در ایالـت والنسـیا کـه کـارگران قاطعانـه . کمتر از آزانیا به حـرف آنهـا گـوش میدادنـد
ای فعـال پیـدا ضدانقالب را درهم خرد کرده بودند، در ماه ژوئن به ندرت یک کلیسـ

  . میشد

ترین ابعـاد خـود رسـید کـه مجموعـه  ها زمـانی بـه گسـترده با این همه، اقدامات توده
بــرای انتخــاب . رویــدادهایی نزدیــک شــدن جمهوریخواهــان و مــرتجعین را نشــان داد

در مـاه مـارس . ها به بـاریوس رای دادنـد سخنگوی کورتس تقریبا تمام دست راستی
العــاده را کــه کابینــۀ ارتجــاعی قبلــی برقــرار  و وضــعیت فوقآزانیــا سانســور مطبوعــات 

چهــارم آوریــل، تنهــا هشــت روز مانــده بــه برگــزاری اولــین . کــرده بــود تمدیــد کــرد
، آزانیـا بـه درخواسـت مـرتجعین آن را بــه  ۱۹۳۱انتخابـات شـوراهای شـهر پـس از سـال 

ان داده بـود یک روز قبلتر در نطقی بـه مـرتجعین اطمینـ. زمان نامعلومی موکول کرد
که از مرزهایی که جبهـۀ خلـق تعیـین کـرده فراتـر نخواهـد رفـت و جلـوی اعتصـابها و 

مطبوعــــات ارتجــــاع از ایــــن ســــخنان بــــا شــــادی . تصــــرف اراضــــی را خواهــــد گرفــــت
این سخنان یک «طلب گفت  سلطنت کالوو سوِتلّوی. ناپذیری استقبال کردند وصف

ۀ احتـرام بـه مقـررات و قـانون اساسـی بیانـات ایشـان دربـار . کار واقعی است محافظه
سـخنگوی تشـکیالت ژیـل روبلـز هـم گفـت » .اثرات خوبی بر افکار عمومی میگـذارد

آوریـل کـه هنـوز  ۱۵ها در روز  دست راسـتی» .من با نود درصد این سخنان موافقم«
 سـالوادورِ . خـتم شـود "آشـوب"اعتصابهای متعددی در جریان بود خواستند که این 

آزانیا . »گران و آشوبگران نابود خواهند شد فتنه«طرف کابینه گفت  نخست وزیر از 
حکومت بـرای آنکـه بـه سـلطۀ خشـونت «همان روز در حملۀ تندی به پرولتاریا گفت 

کمــونیزم یعنــی «، »اش تجدیــدنظر خواهــد کــرد پایــان دهــد در تمــام سیســتم دفــاعی
ن سـخنان از او اسـتقبال ، سخنگوی زمینـداران کاتالونیـا بـا ایـبنتوسا. »!مرگ اسپانیا

آزانیا تنها مردی است که قادر است به اسپانیا امنیت دهـد و از تمـام حقـوق « :کرد
همــان روز، فاشیســتها و افســران گــارد کــه شــهامت پیــدا کــرده . »قــانونی دفــاع کنــد

  .باران کردند های کارگری مادرید را گلوله بودند یکی از محله

در اعتـراض بـه حملـۀ فاشیسـتها  ت.ان.ثوریـل آ ۱۷اینگونه بود جو حکومتی وقتی 
کـه بـرای پیوسـتن بـه ایـن حرکـت ت . خ .او. در مادرید اعالم اعتصـاب عمـومی کـرد

امـــا کـــارگران . دعـــوت نشـــده بـــود در ابتـــدا ماننـــد استالینیســـتها آنـــرا محکـــوم کـــرد
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ها و خــدمات عمــومی همــه بیــرون آمدنــد، نــه بــه ایــن خــاطر کــه  هــا و کارخانــه کارگاه
ر سازمان دیگری شده بودند بلکه به این سبب که میخواستند مبـارزه کننـد و طرفدا

وقتــی کــل حیــات . تنهــا آنارشیســتها بودنــد کــه آنهــا را بــه مبــارزه فراخوانــده بودنــد
شـاید «اقتصادی مادرید شروع به تعطیل شدن کرد استالینیستها همچنان میگفتند 

آزانیاسـت، تـا زمـانی کـه ایـن  شان دفـاع از حکومـت موضع فعلی. بعدتر شرکت کنند
عصـر ). آوریـل ۱۸، دیلـی ورکـر(»حکومت اقدامات موثری علیه ارتجـاع صـورت دهـد

همــان روز، علیــرغم چنــین مواضــعی، وقتــی مشــخص شــد کــه اعتصــاب مـــوفقیتی 
و استالینیســــتها، دیرهنگــــام، پــــیش از خــــتم اعتصــــاب ت . خ .اوچشــــمگیر داشــــته، 

  .حمایت خود را اعالم کردند

آوریل و مـوج اعتصـابهای متعاقـب آن  ۱۷ی متوجه شد که اعتصاب سراسری بورژواز 
. داری و مــامور آن یعنــی حکومــت میشــود دارد بــدل بــه تهــاجم پرولتاریــا بــه ســرمایه

چطور باید جلوی این حمله را میگرفت؟ ارتش پیشنهاد کرد که آن را به خاک و خون 
مــون ممکــن بــودن چنــین بکشــد امــا حتــی در میــان مــرتجعین تردیــدهایی جــدی پیرا

ــدامی وجــود داشــت ــا راه حــل خیلــی بهتــری داشــت. اق ــا ام ــران : آزانی بگــذاریم رهب
ــود کــه آزانیــا، در مــاه مــه، در مراســم .کــارگری اعتصــابها را متوقــف کننــد ــه ب اینگون

و  انترناســیونالاش بــه عنــوان رئــیس جمهــور جدیــد اســپانیا بــا همراهــی ســرود  معرفــی
ن استالینیســت و سوسیالیســتی کــه انتخــابش کــرده مشــتهای گــره کــردۀ نماینــدگا

از پریتــو خواســت ) مــرتجعین نــامزدی بــرای رقابــت بــا او تعیــین نکــرده بودنــد(بودنــد
  .ای ائتالفی تشکیل دهد کابینه

وزیر شــود امــا همــین کــه ایــن خبــر پیچیــد  خــود پریتــو خیلــی دوســت داشــت نخســت
. کـه جـرات نکـرد بپـذیرد چنان طوفان مخالفتی در حـزب سوسیالیسـت بـه راه افتـاد

کابایرو به پریتو هشدار داد که بدون جلب رضایت حزب اجـازه نـدارد وارد حکومـت 
پشــت ســر کابــایرو، و بــدون شــک در جنــاح چــپ حــزب، اکثــر اعضــای حــزب و . شــود

  . قرار داشتندت . خ .اواعضای 

 که نیرومندترین بخش حزب بود در ماه آوریـل] سوسیالیست[سازمان مادرید حزب 
ــود و حــاال آن را در کنگــرۀ سراســری مــاه ژوئــن معرفــی  برنامــۀ جدیــدی تهیــه کــرده ب

ایــن برنامــه میگفــت بــورژوازی نمیتوانــد تکــالیف دموکراتیــک انقــالب را حــل . میکــرد
کند و از همه مهمتر از حل مسئلۀ ارضی ناتوان است، و اینکه انقالب پرولتـری بایـد 

ای وجود داشت که باعث ضـعف  های عمدهدر این برنامه خطا. در دستور روز باشد
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امـا بـا ایـن همـه . ها فهمیده نشده بـود از همه مهتر هنوز نقش سوویت. آن شده بود
  . نشاندهندۀ گسستی جدی از رفرمیزم بود

نتیجــۀ منطقــی پــذیرش ایــن برنامــه توســط کابــایرو بایــد گسســتی قــاطع بــا راه و روش 
کابایرو بـا گفـتن . روهاست اما منطق به ندرت خط راهنمای میانه. جبهۀ خلق میبود

و اینکه پـیش از » حکومت هنوز از تمام ظرفیت خود استفاده نکرده«حرفهایی نظیر 
کســـیتی ضـــروری اســـت، همچنـــان انقـــالب وحـــدت ســـندیکایی و ادغـــام احـــزاب مار 

نماینــدگان چــپ سوسیالیســت را در وضــعیتی دوگانــه، مــابین حملــه بــه حکومــت امــا 
ــر ســر هــر بزنگــاه، در نوســان نگــه میداشــت ــن وجــود، علیــرغم . حمایــت از آن ب ــا ای ب

ـــاح چـــپ حـــزب  ـــا استالینیســـتها، ارگـــان جن ـــایرو ب ضـــیافتهای دوســـتانٔه متعـــدد کاب
ای بـود بـه کلـی متفـاوت از  نظـر وی بـود روزنامـه ، که تحـتکالریدادسوسیالیست، 

ــاح راســت حــزب سوسیالیســت ــداد. ارگــان حــزب کمونیســت و جن ــه خــوبی  کالری ب
هـای آبیـاری  نشـان میـداد کـه پروژه: خصلت فریبکارانه برنامـۀ ارضـی را نشـان میـداد

هـای محبـوب پریتـو بـود، چگونـه مالکـین را ثروتمنـد میسـازد در  اراضی، کـه از پروژه
انـد، و حتـی مقـاالتی منتشـر میکـرد کـه در  لی که دهقانان در فقر و فالکت ماندهحا

ــد ــه تصــاحب اراضــی فرامیخوان ــان را ب ــا دهقان در همــان وقــت، استالینیســتها و . آنه
را  کیروگــاسوسیالیســتهای راســت، پیوســته مــدح برنامــۀ اصــالحات ارضــی حکومــت 

ــد ــامزدی !  میگفتن ــایرو در نهایــت از ن ــن کــه کاب ــا ای ــرای ریاســت جمهــوری ب ــا ب آزانی
را منتشر میکرد، که در آنها آزانیـا بـه  خاویر بوئنومقاالت  کالریدادحمایت کرد اما 

عناصــر انقالبــی در میــان سوسیالیســتهای چــپ . عنــوان نــامزد راســت معرفــی میشــد
  . چنان قدرتمند بودند که علیرغم مواضع کابایرو میتوانستند حرف خود را بزنند

ر مسئلۀ ورود پریتو به حکومت جرات نکرد از هواداران انقالبـی خـودش کابایرو بر س
فاصله بگیرد و در طرف دیگر پریتو جرات نکرد ایـن مسـئله را در کنگـرۀ سراسـری بـه 

در کنگـره، فشـار سـازمانیافتۀ عجیبـی بـرای ترغیـب حـزب بـه پـذیرفتن . بحث گذارد
همـه میخواسـتند پریتـو وارد  بیرون از حزب تقریبـا. نخست وزیری پریتو اتفاق افتاد

خواه میگفتنـد بـه اخـتالف در حـزب سوسیالیسـت  نشریات جمهوری. حکومت شود
حـزب . شان برای حل ایـن اخـتالف ورود پریتـو بـه حکومـت بـود پایان دهید و راه حل
لــرو نماینــدۀ  رادیکــال  بــاریوس، کــه بعــد از ناپدیــد شــدن حــزب اتحــاد جمهوریخــواه

وزیری  خواهــــان نخســــت  صــــنعتی بــــود، میگفــــت کــــهبخــــش بزرگــــی از بــــورژوازی 
کـه نماینـدۀ صـاحبان  میگـل مـورا. سوسیالیست است و این شخص باید پریتـو باشـد
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صــنایع و زمینــداران راســت افراطــی بــود میگفــت رژیــم بایــد رژیمــی مقتــدر باشــد و 
جمهوریخواهــــــان و تمــــــام «کــــــورتس را بــــــه حالــــــت تعلیــــــق درآورد و ائتالفــــــی از 

. »اند در آن حضـور داشـته باشـند ه به جنون انقالبی آلـوده نشـدهسوسیالیستهایی ک
،خواهان ورود سوسیالیسـتها بـه  حکومت کاتالونیا و حامیانش، از جمله استالینیستها

  . حکومت بودند

استالینیستها میخواستند به حمایت از این خواست ارتجاعی رنـگ و لعـابی رادیکـال 
را ادامه دهـد مـا نـه تنهـا ) ۱۹۳۱ی سال مسیر خطا(اگر حکومت همین مسیر«: دهند

انــدازیم بلکــه تقــویتش میکنــیم و آن را بــه ســمت راه حــل  در جبهــۀ خلــق شــکافی نمی
تشکیل یک حکومت انقالبی خلقی هدایت میکنیم که قادر به انجام اقداماتی باشد 

امــا تنهــا ). ژوئیــه ۶، مونــدو اوبــررو(»کــه ایــن حکومــت نفهمیــده یــا نخواســته بفهمــد
کنـد گروگـان  ۱۹۳۱که کم بود تا این حکومـت را عینـا بـدل بـه همـان حکومـت چیزی 
  !پرولتاریا بود دوبارۀ گرفتن

کـه  پـوم. ، حـزب کـارگری وحـدت مارکسیسـتی، نیـز بـا اینهـا همصـدا شـدپـومحتـی 
ـــا  ـــه اصـــطالح تروتسکیســـتها ب ـــام ب ـــانحاصـــل ادغ ـــوک کـــارگران و دهقان گـــروه  - بل

 "اسـتقالل"سپس . د، برنامۀ جبهۀ خلق را امضاء کردبو   -ناسیونالیست کاتالونیا  شبه
در انتخابـات . خود را از این برنامـه اعـالم کـرد و مفهـوم جبهـۀ خلـق را زیرسـوال بـرد

گیری را  شورای شهر دوباره از جبهۀ خلق پشتیبانی کرد و بعد وقتی آزانیا تاریخ رای
 پـومتروتسـکی بـه . دانداخت بار دیگر استقالل خود را از جبهۀ خلـق اعـالم کـر  عقب

کــه حتــی برمبنــای  –توصــیه کــرد کــه وارد حــزب سوسیالیســت شــود و نیروهــایش را 
بـرای تقویـت جنـاح چـپ   -تخمینهای خود این حزب از چند هزار نفر فراتر نمیرفت 

بــرای توجیــه مخــالفتش نمیخواســت  پــومحــزب سوسیالیســت بــه کــار بگیــرد، امــا 
در واقـع در . ب سوسیالیسـت را ببینـدالعـاده مهـم رشـد جنـاح چـپ حـز  اهمیت فوق

مـــاه مـــه اصـــال منکـــر ایـــن شـــد کـــه میـــان جنـــاح راســـت و چـــِپ حـــزب   ۲۲ باتایـــای
این ارزیابی نادرست منجـر بـه اتخـاذ . سوسیالیست تفاوت قابل اعتنایی وجود دارد

در موقعی که جناح چپ حزب سوسالیست بر سـر همـین : تاکتیکهای تاسفباری شد
یـک حکومـت جبهـۀ «خواهـان  پـوم راسـت حـزب میجنگیـد،مسئله داشـت بـا جنـاح 

احـــزاب سوسیالیســـت و ) در ســـطح کابینـــه(خلقـــی واقعـــی بـــا مشـــارکت مســـتقیم
و » هـا متکامـل کـردن تجربـۀ دموکراتیـک توده«ای برای  ، همچون وسیله»کمونیست

  . تسریع انقالب بود
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ــا سرتاســری امــا نتوانســت ارادۀ سوسیالیســتهای چــپ را خ دار  دشــهایــن فشــار تقریب
کمیتـۀ اجرایـی سراسـری : همین بود که پریتو مایوسانه دسـت بـه اقـداماتی زد. کند

را  کالریـدادحزب تحت نفوذ او برگزاری کنگره را از ماه ژوئن بـه اکتبـر موکـول کـرد؛ 
ـــابع مـــالی ـــانونی و من ـــه کمیتـــه غیرق ـــی ماموریـــت داد  اش را قطـــع کـــرد؛ ب های محل

کننــد و انتخابــات مضــحکی برگــزار کــرد تــا بــا  "تجدیدســازمان"بخشــهای ناراضــی را 
جنــاح چــپ بــه ایــن . نشــماردن آراء چپهــا کرســیهای خــالی کمیتــه اجرایــی را پــر کنــد

  . اقدامات اعتراض کرد و اعالم کرد که پریتو دیگر پشتوانۀ اعتماد حزب را ندارد

 هـا را پشـت سـر  اما علیرغم همه این حرکتهای پریتو، معلوم بـود کـه جنـاح چـپ توده
انتخاب شده بـود ت . خ .اوکابایرو با آرای قاطعی بار دیگر به عنوان دبیر . خود دارد

، خـاویر بوئنـوبـه عنـوان نمونـه . و پشت سر او عناصـر مصـمم زیـادی وجـود داشـتند
یکی از رهبران خیزش آستوریاس، در سخنرانیهایش در میتینگهای عمومی گسـترده 

ـــین   ـــو و همچن ـــان خـــط مشـــی پریت ـــودخواهـــان پای ـــایرو ب ـــات ریاســـت . کاب در انتخاب
جمهــوری، بخشــهای مهمــی از حــزب از پشــتیبانی نامزدهــای انتخابــاتی جبهــۀ خلــق 

در حـالی کـه . امتناع کرده و نامزدهـای سوسیالیسـت واقعـی را معرفـی کـرده بودنـد
تعیین میکرد تفاوت چندانی بـا ت . خ .اوای که کابایرو در ابعاد ملی برای  خط مشی

ا نداشـــت، دیگـــر رهبـــران در ابعـــاد محلـــی و در منـــاطق صـــنعتی در استالینیســـته
های دائمـــی در  کمیتـــه. پیوســـتند می ت.ان.ثاعتصـــابات قدرتمنـــد و مـــوفقی بـــه 

. آهـن ارتبـاط هـر دو اتحادیـه را حفـظ میکردنـد ها در کشـتیها و در خطـوط راه بندرگاه
بـــه ایـــن ترتیـــب کـــارگران بارانـــداز و خدمـــۀ کشـــتی اعتصـــابهای مـــوفقی را در ابعـــاد 

آهن تـازه بـه اعتصـاب سراسـری رای داده بودنـد  کشوری به پیش بردند و کارگران راه
عناصر دهقانی عقبمانـدۀ حـزب آنقـدر آموختـه بودنـد کـه بداننـد . یام آغاز شدکه ق

، معــاون پریتــو، در برابــر آژانــس خبــری ویدانتــهدو روز بعــد از آنکــه . چــه میخواهنــد
بــا قاطعیــت ایــن شــایعه را انکــار کــرده بــود کــه دهقانــان سوسیالیســت  یونایتــد پــرس

تحــت رهبــری سوسیالیســتها  دهقــان ۲۵۰۰۰اند،  در حــال تصــاحب اراضــی بــاداخوز
پریتـو . در جاهای دیگر نیز همـین اتفـاق افتـاد. دست به تصاحب اراضی وسیع زدند

از طرف موسسه اصالحات ارضـی مهندسـانی را بـه منـاطق تصـاحب شـده فرسـتاد تـا 
بــه ایــن تصــاحبها جنبــه قــانونی دهنــد و بــا ایــن کــار میخواســت اهمیــت انقالبــی ایــن 

ا این اقدام سوسیالیستهای چپ را به تکرار چنـان حرکتـی ام. تصاحبها را مخفی کند
معــدنچیان مخــوف آســتوریاس کــه روزی در انقیــاد گــروه پریتــو بودنــد . تشــویق کــرد

نفــر از  ۳۰۰۰۰ژوئــن  ۱۳روز . حــاال مشــغول اعتصــابهای سیاســی علیــه حکومــت بودنــد
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، فــونسکــه ایــن دومــی، (معــدنچیان بــا خواســت اســتعفای وزرای کــار و کشــاورزی
 ۹۰۰۰۰ژوئـــن تمـــام  ۱۹دســـت بـــه اعتصـــاب زدنـــد و روز !)حبــوب استالینیســـتها بـــودم

ژوئــن توانســت آنهــا را بــه کــار  ۲۳حکومــت در روز . معــدنکار دســت از کــار کشــیدند
علیـه مسـتعفی کـردن  اوبیـدوژوئیه معدنچیان همراه با کـارگران  ۶بازگرداند اما روز 

کالوو (اعتصاب سراسری کردندفرماندار بوسک آستوریاس توسط حکومت تهدید به 
آمیزی  ســوتلو، رهبــر ارتجــاع، از ایــن فرمانــدار کــه طــرف کــارگران بــود تلگــراف تــوهین

کـارگران ). دریافت کرده بود و توانسته بـود تهدیـد مسـتعفی کـردن او را عملـی کنـد
ژوئــن مطالبــات خــود را تکــرار کردنــد و اگــر قیــام آغــاز نشــده بــود تهدیــد بــه  ۱۵روز 

های روشـِن روحیـۀ انقالبـی  پریتو در مواجه با این نشـانه. عملی میکردنداعتصاب را 
  .پرولتاریای سوسیالیست جرات نکرد دست به خطر زند و وارد حکومت شود

در اینجـا فقـط . در همین مدت موج اعتصابها ابعاد بحرانـی انقالبـی بـه خـود گرفـت
مهم دستکم یک اعتصاب  در طی این پنج ماه، هر شهر . ای میکنیم به ابعاد آن اشاره

. دهم ژوئن نزدیک به یک میلیون نفر در اعتصاب بودنـد. سراسری به خود دیده بود
بـیش از یـک میلیـون . ژوئـن ۲۴یـک میلیـون نفـر روز . نیم میلیون نفر در بیستم ژوئن

هم کارگران شهر و هم کارگران روستا در این اعتصـابها . نفر در روزهای آغازین ژوئیه
کــارگران روســتا مرزهــای مرســوم مــابین روســتاها را شکســتند و بــه . دشــرکت داشــتن

خـــانوادۀ دهقـــان را در  ۱۲۵۰۰۰بـــه مـــدت پـــنج هفتـــه  ماالگـــاعنـــوان مثـــال در ایالـــت 
  .اعتصاب بسیج کردند

ایـن وضـعیت یعنـی هـرج و مـرج «: موج اعتصابها را محکوم کرد سوسیالیستا نشریه
اش بــرای  ارزیــابی مونــدو اوبــررو. »کامــل و فقــط جنــاح راســت را خشــمگینتر میکنــد

کــارگران ایــن بــود کــه ایــن منازعــات دارد آنهــا را بــه برخــورد بــا حکومــت جبهــۀ خلــق 
اش در اقـداماتی از سـر استیصـال  درست همین حکومت و حاکمان محلی. میکشاند

. انداختنــد  بــرای جلــوگیری از پیشــروی کــارگران گــارد نظــامی را بــه جــان اعتصــابیون
ــــــهخاصــــــه اقــــــداما کومپــــــانیس . صــــــورت گرفــــــت ت.ان.ثای علیــــــه  ت عاجزان

مـاه  ۳۱در مادریـد در یورشـی در . های بارسلون را از آنارشیستها انباشـت بازداشتگاه
چهـارم ژوئـن، . نفـر از ایشـان بازداشـت شـدند ۱۸۰تعطیـل شـد و  ت.ان.ثمه  دفاتر 

دسـتورات  اگـر سندیکالیسـتها بـه نافرمـانی از «: ی وزیـر اعـالم کـردآگوستو بارسـیا
. »خواهــد کــرداعــالم وزارت کــار ادامــه دهنــد حکومــت ســندیکالیزم را غیرقــانونی 

 ۱۹۳۱امـا حـاال سـال . را تعطیـل کـرد ت.ان.ثنوزدهم ژوئن حکومت بـار دیگـر دفـاتر 
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ــه  ــه ب ــایرو حمل ــود کــه خــود کاب ــود ت.ان.ثنب ــدهی کــرده ب حــاال اعضــای ! را فرمان
ــــه رفقــــای آنارشیســــت خــــود پیوســــته ت . خ .او ــــد و حکومــــت چــــارهب ای جــــز  بودن

  !نشینی نداشت عقب

هشتم . تر شد عالوه بر اینها اعتصابها برای مطالبات سیاسی از حکومت نیز گسترده
هایی کـه  ژوئن در لریدا اعتصابی سراسری اعالم شد تا حکومت وادار شـود بـه وعـده

 معـدنچیان مورسـیا. درمورد رسیدگی به وضعیت معیشـت بیکـاران داده عمـل کنـد
های انتخابــاتی دربــارۀ بهبــود  ژوئــن بخــاطر نــاتوانی حکومــت در تحقــق وعــده ۲۴روز 

ــه اعتصــاب زدنــد   فدراســیون کــارگران کشــاروزیدوم ژوئیــه . شــرایط کــار دســت ب
خواهــان کمــک  بــرای جبـران ضــرر و زیـانی کــه بـه محصوالتشــان رسـیده بود انـدالوزیا

چیان آســتوریاس اشــاره پیشــتر بــه اعتراضــات سیاســی معــدن. مــالی حکــومتی شــدند
خواهـان خـروج مدّرسـان   هشتم ژوئیه دانشجویان مـدارس کاتولیـک بارسـلون. کردیم

چهــاردهم ژوئیــه کــارگران در . روحــانی و جــایگزینی آنهــا بــا مدّرســان الئیــک شــدند
ای کـه در سـفارت برزیـل برگـزار شـده بـود را  مادرید تصاویر بزرگی از ضیافت رسمی

در حـالی کـه کـارگران میمیرنـد وزرای «: ها نوشـته بودنـد آنحمل میکردند و بر روی 
ای بـود کـه  هایی از مطالبـات سیاسـی ایـن فقـط نمونـه. »جمهوریخواه تفریح میکننـد

میتـوانیم مطمـئن باشـیم کـه پشـتیبانان جبهـۀ خلـق رهبـری . ها مطـرح میکردنـد توده
  !این اعتراضات را نداشتند

ز بانــک مــرتجعین کاتولیــک پــول گرفتــه، نــه ا کالریــدادکــه  سوسیالیســتانــه ادعاهــای 
هـای فاشیسـتی همکـاری  بـا گروه ت.ان.ثکه  موندو اوبررودروغهای مشمئزکنندۀ 

میکند، نه اقدامات سرکوبگرانۀ حکومت، هیچ کـدام نتوانسـت جلـوی رشـد انقالبـی 
و مــــوج ت . خ .اوو   ت.ان.ثسوسیالیســــتهای چــــپ و همبســــتگی فزاینــــدۀ میــــان 

  . را بگیردگستردۀ اعتصابها 

سازمان و تسلیحاتی که خط مشی جبهۀ خلق برای فاشیستها فراهم آورده بود نیـز بـا 
ــا التمــاس و خــواهش از . مقاومــت ســازمانیافتۀ پرولتاریــای مبــارز روبــرو شــد پرولتاری

گذاشـت  موندو اوبـرروو  سوسیالیستاحکومت برای متوقف کردن فاشیستها را برای 
ــا ــی در خیاب ــدو کــارگران انقالب ــا فاشیســتها میجنگیدن ــه، . ن ب ــام ژوئی ــا قی ــه ت از فوری

دو کشـــته و شـــش مجـــروح بـــه جـــای  هـــر روزهـــای خیابـــانی بطـــور متوســـط  درگیری
ایــن در واقــع جنــگ داخلــی بــود و ایــن فاشیســتها بودنــد کــه بیشــترین . میگذاشــت
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هــای فاشیســت وارد آمــد  ضــربات قــاطعی کــه بــه روحیــۀ گروه. تلفــات را میدادنــد
  . ژوئیه آماده کرد ۱۸رز را برای به دست گرفتن رهبری قیام در روز هزاران مبا

نکته آخر اینکه، افزایش دستمزدها و کاهش ساعات کار که دسـتاورد اعتصـابها بـود، 
به علت بحران جهانی، صنعت اسـپانیا نـاتوان  –چون با افزایش در تولید همراه نشد 

در ابتــدای مــاه ژوئیــه . قیمتهــا شــدباعــث افــزایش  -از افــزایش بــارآوری تولیــد اســت
درصــد افــزایش  ۲۰بــرآورد مطبوعــات مادریــد ایــن بــود کــه قیمتهــا در عــرض یــک مــاه 

انـد و بـرای اعتصـابهای قـاطعتر و  کـارگران احسـاس کردنـد فریـب خورده. یافته است
درسـت  -در اواسـط سـپتامبر –هـم اکنـون (مطالبات قـاطعتری خـود را آمـاده کردنـد 

  !).فرانسه در حال وقوع است همین فرایند در 

. برای مدتی به آزانیا امید بسـته بـود -داری اسپانیا است که همان سرمایه –ارتجاع 
وقتـــی آزانیـــا نشـــان داد کـــه از متوقـــف کـــردن کـــارگران نـــاتوان اســـت ارتجـــاع همـــه 

. اما سوسیالیستهای چپ جلوی ایـن راه حـل را گرفتنـد. امیدهایش را به پریتو بست
. آمیز ارتجـاع نبـود و بازگشت مسـالمت ۱۹۳۱-۱۹۳۳حل  یدی به تکرار راهدر نتیجه ام

ــاح راســت و استالینیســتها تــوان آن را نداشــتند کــه مــانع رشــد  سوسیالیســتهای جن
مـرتجعین کـه خـود را مسـلح کـرده و بـرای بـدترین . انقالبی پرولتاریای اسپانیا شـوند

ند کـه مـوج انقالبـی آنهـا را بـا اتفاقات آماده کرده بودند نمیتوانستند منتظـر بنشـین
درصـد افسـران را بـا خـود داشـت، لژیونهـای  ۹۹داری اسـپانیا کـه  سـرمایه. خود ببـرد

های نظامی شهرستانها را با خـود  خارجی و سربازان مراکشی و همچنین بیشتر پایگاه
  .الوقوع شورش کرد علیه فاجعۀ قریب -که تعداد اینها به پنجاه میرسید -داشت 
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  ضدانقالب و قدرت دوگانه
  

  خیانت حکومت جبهۀ خلق
آزانیــا و حکومــت جبهــۀ خلــق در پاســخ بــه یــورش ضــدانقالب بــه دنبــال پیــدا کــردن 

ای قربانی خط مشـی جبهـۀ  استالینیستها که به طرز مذبوحانه. توافقی با آن گشتند
ــــا تمــــایز گذاشــــتن میــــان  ــــت را ب ــــد کوشــــیدند ایــــن خیان خلقــــی خــــود شــــده بودن

ماننـــد آزانیـــا  "قـــوی"ماننـــد بـــاریوس و جمهوریخواهـــان  "ضـــعیف"اهـــان جمهوریخو 
حقیقت اما این اسـت کـه ایـن آزانیـا بـود کـه در راس جمهوریخواهـان . توضیح دهند

هـای جمهوریخـواه در  برای مصالحه با ژنرالهـای فاشیسـت پیشـقدم شـد و همـه گروه
  . این حرکت با او همراه شدند

آوری  جمــع کالریــدادو  سوسیالیســتاانکــاری کــه از  در اینجــا بــه مســتندات غیرقابــل
  :ای بکنیم اند اشاره شده

ژوئیـه پیـام رادیـویی خـود را بـه تمـام  ۱۷ژنرال فرانکو بعـد از چیرگـی بـر مـراکش، روز 
ایــن پیــام در پایگــاه نیــروی دریــایی نزدیــک مادریــد . هــای نظــامی مخــابره کــرد پایگاه

فت شد و محتـوای آن بالفاصـله در اختیـار توسط یک اپراتور وفادار به جمهوری دریا
ژوئیـه  ۱۸حکومـت امـا ایـن پیـام را روز بعـد یعنـی . وزارت نیروی دریایی قرار گرفـت

بخش ارائـــه داد کـــه  صـــبح علنـــی کـــرد و همـــراه بـــا آن توضـــیحی اطمینـــان ۹ســـاعت 
حکومت طـی همـین روز دو پیـام . میگفت اسپانیا کامال تحت کنترل حکومت است

دقیقـه مخـابره شـد؛ یعنـی وقتـی کـه  ۱۵و  ۱۵کرد کـه آخـری در سـاعت دیگر مخابره 
حکومــت دارای اطالعــات روشــن و کــاملی دربــارۀ گســترۀ شــورش و از جملــه اشــغال 

  : با وجود این اما پیام آخر اینطور میگفت. سویل بود

  .حکومت بار دیگر تصدیق میکند که تمام شبه جزیره کامال در آرامش است«

رســیده ] از جانــب ســازمانهای کــارگری[نهادهای کمکــی را کــه حکومــت تمــام پیشــ«
دریافت کرده و با تشکر از بانیان آن اعالم میکند کـه بهتـرین کمکـی کـه میتـوان بـه 
حکومــت کــرد تــالش بــرای مختــل نشــدن روال عــادی زنــدگی روزمــره اســت تــا بــه ایــن 
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ســت داده ای از شــکیبایی و اعتمــاد بــه نیروهــای مســلح حکــومتی بــه د ترتیــب نمونــه
  .شده باشد

بــه لطــف اقــدامات هوشــمندانۀ مقامــات میتــوان گفــت حرکــت گســتردۀ تهــاجم بــه «
ای از آن نشـده و  جمهوری در هم شکسته و در تمام شبه جزیره هیچ گونه پشـتیبانی
  ... نیروهایش محدود به بخشی از ارتش مستقر در مراکش مانده است

به نیروهای مراکشـی، کـه در تالشـند تـا  ما با توجه به این اقدامات و دستوراتی که«
جلـــوی ایـــن شـــورش را بگیرنـــد، داده شـــده، میتـــوانیم تصـــدیق کنـــیم کـــه اقـــدامات 

  ).ژوئیه ۱۸، کالریداد(»حکومتی برای بازگشت به وضع عادی کفایت خواهد کرد

کابینـــۀ آزانیـــا پـــس از آنکـــه از مســـلح کـــردن کـــارگران امتنـــاع کـــرد و ایـــن امتنـــاع 
را بــا ایــن پیــام سراســر غیرواقعــی توجیــه کــرد، تمــام طــول شــب را بــه اش  خیانتکارانــه

را کـه از جمهوریخواهـان  کیروگاآزانیا در این جلسه استعفای کابینۀ . جلسه گذراند
حــزب چــِپ آزانیــا بــود دریافــت کــرد و مــارتینز بــاریوس، معــاون پیشــین لــرو و رئــیس 

یوس و آزانیـا حکومـت بـار . وزیری منصـوب کـرد را به نخست اتحاد جمهوریخواهان
از آدمهای بـاریوس و جمهوریخواهـان راسـِت خـارج از جبهـۀ خلـق تشـکیل  "موّجهی"

  .این کابینه نیز تالش کرد مانع مسلح شدن کارگران شود. دادند

که متحدینش در جبهۀ خلق  –آزانیا و جمهوریخواهان به جای مسلح کردن کارگران 
داشـتند زمینـه را بـرای  -!درت رسـانده بودنـدبودند و همانها بودند که اینهـا را بـه قـ

اگــر آزانیــا موفــق میشــد ایــن . مصــالحه بــا فاشیســتها بــه زیــان کــارگران مهیــا میکردنــد
  .نقشه را عملی کند فاشیستها تمام اسپانیا را فتح میکردند

اما درست در همان سـاعاتی کـه وزرا در کـاخ ریاسـت جمهـوری جمـع شـده بودنـد و 
در همــان مادریــد، . مشــغول جلســه بودنــد پرولتاریــا حرکــت خــود را شــروع کــرده بــود

ــع میکــرد، در  ــاچیز ســالحی را کــه داشــت توزی ــابع ن ــان سوسیالیســت من شــاخٔه جوان
د را برپـا میکـرد و گشـتهای باریکادهـای خـو  مونتانیـاخیابانهای اصلی و حول پادگان 

خود را سـازماندهی میکـرد تـا خانـه بـه خانـه مـرتجعین را بازداشـت کننـد، و در نیمـه 
 پـومو  ت.ان.ثدر بارسـلون مبـارزان . اش را به پادگان صورت داد شب اولین حمله

از یـاد  ۱۹۳۴که خاطرۀ خیانت همین فرماندار کاتالونیا یعنی کومپـانیس را در اکتبـر 
در . دنــد در عصــر هجــدهم بــه چنــدین انبــار حکــومتی ســالح یــورش بردنــدنبــرده بو 

ساعت یک صبح روز بعد که ارتش دست به شورش زد، متوجه شد کـارگران آن را در 
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خواهان  انــد و دارنــد ســربازان جــوانی را کــه بیصــبرانه انداخته ای گــازانبری گیر  حملــه
چـــه توانســـته بودنـــد از انـــد بـــا تســـلیحات گرفتـــه شـــده از فاشیســـتها و هرآن مبارزه

کمـی دیرتـر میلیشــیا توانسـت انبارهــای . ها تصـاحب کننــد، مسـلح میکننــد فروشـگاه
پــیش از آنکـه بحـران حکـومتی کـامال تمـام شــود . مهمـات ارتـش را هـم تصـاحب کنـد

معدنچیان آستوریاس لشکری شـش هـزار نفـری را بـرای راهپیمـایی در مادریـد روانـه 
اتژیکی که روبری سـواحل مـراکش واقـع اسـت، کـارگراِن ، بندر استر ماالگادر . کردند

ها و باریکادهــای  بیســالح امــا هوشــمند و مبتکــر، ارتــش ارتجــاع را بــا دیــواری از خانــه
کـارگران والنسـیا کـه حـاکم مادریـد از تسـلیح آنهـا . مشتعل از بنزین به عقب راندنـد

ی ســنگفرش و امتنــاع کــرده بــود بــا ســاختن باریکادهــا و بــا در دســت گــرفتن ســنگها
تـا اینکـه رفقایشـان در  –چاقوی آشپزخانه خود را برای مقابلـه بـا ارتـش آمـاده کردنـد 

در یـک کـالم، پرولتاریـا بـدون . ارتش افسرها را کشتند و بـه کـارگران سـالح رسـاندند
آنکه بـه خـود زحمـت اجـازه گـرفتن از حکومـت بدهـد نبـردی تـا سـرحد مـرگ را علیـه 

ر بود که کومپانیس و آزانیا خـود را بـا نخسـتین گردانهـای اینطو . فاشیستها آغاز کرد
  . ارتش سرخ پرولتاریای اسپانیا مواجه دیدند

ای برای به توافق رسیدن با ژنرالهای  باریوس برای پیدا کردن زمینه -اگر نقشۀ آزانیا 
فاشیســت از هــم پاشــید بخــاطر ایــن بــود کــه کــارگران مــانع آن شــدند و علــت دیگــری 

شان به حکومـت بـود کـه توانسـتند جلـوی  اعتمادی عمیق ها فقط با بی توده! نداشت
و زیــر پــرچم  هـا خــود تودهســازماندهی مسـتقل تحــت رهبـری . خیانـت اینهــا بایسـتند

  .تنها همین عامل بود که جلوی پیروزی فاشیزم را گرفت – ها خود توده

 "ررسمیغی"اینگونه شد که در کنار قدرت رسمی که در دست حکومت بود قدرتی 
قـدرت "همـان کـه لنـین آن را   –قدرت پرولتاری مسلح : اما خیلی عظیمتر رشد کرد

قدرت اول، قدرت آزانیا و کومپانیس ضعیفتر از آن بود که بتوانـد . مینامید "دوگانه
اندازد و دومـی، یعنـی پرولتاریـای مسـلح هنـوز بـه حـد کـافی  وجود دیگری را به خطر 

ضـرورت مبـرم چیـره شـدن بـر قـدرت رسـمی آگـاه قدرت نداشـت و بـه حـد کـافی از 
. پدیــدۀ قــدرت دوگانــه در همــه انقالبهــای پرولتــری خــود را نشــان داده اســت. نبــود

ای شـده  آن است که نبرد طبقاتی وارد مرحلـه معنیپدیدار شدن چنین وضعیتی به 
ایــن . اســت کــه بــاالخره یکــی از ایــن دو قــدرت بایــد بــدل بــه قــدرت بالمنــازع گــردد

ایـن تـوازن ! ای است که توازن میان رقبـا بـر لبـۀ تیـغ بـه نتیجـه قطعـی میرسـد مرحله
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نمیتواند برای مدتی طوالنی دوام آورد و باالخره یکی از قدرتها باید بـر دیگـری چیـره 
  !گردد

امحاء ضدانقالب شکلگیری حکومتی کارگری و دهقـانی را بینهایـت تسـهیل خواهـد 
منــافع واقعــی . ی بــورژوازی منفعتــی نــداردپیــروزی بــر ژنرالهــای فاشیســت بــرا. کــرد

داری اسپانیا در پیروزی ضدانقالب، یا وضعی معـادل آن، یعنـی سـازش بـا آن  سرمایه
بـــه ایـــن خـــاطر بـــود کـــه حکومـــت جبهـــۀ خلـــق در روزهـــای نخســـت حرکـــت . اســـت

ضدانقالب اینچنین خائنانه رفتار کرد و به این خاطر است کـه حکومـت جبهـۀ خلـق 
ــۀ خــود ادامــه داد پــس از آن نیــز بــه جمهوریخواهــان، در محاصــرۀ . اقــدامات خائتان

کارگران مسلح،جرات نداشتند در جبهۀ دشمن قرار گیرند اما سیاستی که در جبهه 
و پشت جبهه در پـیش گرفتنـد موانـع موجـود بـر سـر راه پیـروزی ضـدانقالب را یکـی 

ت پــس از ایــن اســت مضــمون واقعــی تغییــر حکومــ. پــس از دیگــری از میــان برداشــت
ــه روشــنی در مصــاحبۀ مطبوعــاتی . ایــرونســرنگونی  ــن همــان چیــزی اســت کــه ب ای

  سخنگوی کابایرو دیده میشد که

وزیر  روی ایــن حســاب میکــرد کــه انتخــاب هفتــۀ گذشــتۀ کابــایرو بعنــوان نخســت«  
  .روحیۀ میلیشیا را بهبود بخشد

اگر بمیرند بخاطر  میدانند که...ای دارند آنها حاال میدانند که رهبری هوشمندانه«
  .انگاری و ضعف شیوۀ رهبری پیشین نیست سهل

ما به جای آنکه مثل قبل درجایی به یاغیان حمله کنیم که قوی هستند و میتوانند «
ما را به عقب برانند باید در جایی به آنها حمله کنیم که ضـعیف هسـتند، جـایی کـه 

  ).تامبرسپ۷، نیویورک تایمز(»ما میخواهیم به آنها حمله کنیم

اگــر کســانی کــه هنــوز بایــد بــه کــارگران توضــیح دهنــد چــرا بــه چنــین حکــومتی اجــازه 
ژیـرال را  –دادند مبارزه را در هفت هفتۀ آغازین رهبری کند اینگونه حکومت آزانیا 
  .محکوم میکنند، واقعیت باید خیلی خیلی تلختر از آنچه گفته شد باشد

دارد در نبــرد علیــه فاشیســتهای مرتجــع توجیــه جبهــۀ خلــق ایــن بــود کــه بــا ایــن کــار 
ــد ــق دقیقــا نقشــی معکــوس . حمایــت جمهوریخواهــان را جــذب میکن امــا جبهــۀ خل

بـــورژوازی را از دامـــن سیاســـتمداران  بـــه پرولتاریـــا اجـــازه نـــداد کـــه خرده: داشـــت
جمهوریخــواه بــه ســمت خــود بکشــاند؛ اقــدامی کــه در پیــروزی هــر انقــالب پرولتــری 

ای قـاطع بـرای  بورژوازی اگر ببیند که پرولتاریـا بـه شـیوه خرده. شرطی ضروری است
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نظــم اجتمــاعی جدیــدی کــه نویــد زنــدگی جدیــد و غنیتــری میدهــد، میجنگــد، بــا او 
هــای پرولتــر را در انقیــاد  بــورژوازی و هــم توده جبهــۀ خلــق هــم خرده. همــراه میشــود

تاریـا بـوده پرول  فقـط قـدرت دوگانـه. رهبری خائنانۀ سیاستمدارن بورژوا نگـه داشـت
  . که تا به اینجا توانسته جلوی پیروزی ارتجاع را بگیرد

  قدرت دوگانه در کاتالونیا
تر از جاهــای دیگــر بــود قــدرت فدر کاتالونیــا، درســت در جــایی کــه جبهــۀ خلــق ضــعی

تر از هـــر جـــای دیگـــری رشـــد کـــرد و چهـــار شـــهر کاتالونیـــا را بـــدل بـــه  دوگانـــه  قـــاطع
  .اخلی کردنیرومندترین استحکامات جنگ د

ــا( فــایو ت .ان.ث  ــا و ) فدراســیون آنارشیســت ایبری ــا کــه اکثریــت پرولتاری کاتالونی
بخـــش اعظـــم دهقانـــان را در ایـــن منطقـــه رهبـــری میکننـــد هرگـــز عضـــو جبهـــۀ خلـــق 

پـس از تردیـدهای زیـاد بـاالخره از جبهــۀ خلـق بریـد، چـرخش بـه چــپ  پـوم. انـد نبوده
ای در  ای کرد و در عرض دو ماه جنگ داخلـی بـه سـرعت بـه حزبـی تـوده کننده خیره

در نتیجه تنها اعضای پرولتری جبهۀ خلق در کاتالونیـا عبارتنـد از . کاتالونیا بدل شد
است و سـازمان  ت.ان.ثفتر از ناپذیری ضعی که در کاتالونیا به طرز قیاست . خ .او

ایـــن آزادی نســـبی از . دارد "حـــزب سوسیالیســـت واحـــد"کـــه عنـــوان   استالینیســـتی
ـــه توجیه ـــا آنطـــور ک ـــه تنه ـــورژوایی ن ـــدهای ب ـــۀ واحـــد میگوینـــد  پیون ـــدگان جبه کنن

هــای  ظرفیتهــای مبــارزه را تضــعیف نکــرد بلکــه درســت بــه همــین خــاطر بــود کــه توده
ــاقی اســپانیا  ــه کمــک ب ــروز شــوند و ب ــر ضــدانقالب پی ــه ب ــا توانســتند در خان کاتالونی

  !ست برای کسانی که هنوز به جبهۀ خلق باور دارنداین درس مهمی ا. بشتابند

جنگید و نـه  روشهای انقالبیپرولتاریای کاتالونیا میداند که در جنگ داخلی باید با 
پرولتاریـای کاتالونیـا میدانـد کـه در جنـگ داخلـی . با شعارهای دموکراسی بورژوایی

ای کــه  یاســیروشــهای سفقــط بــا روشــهای نظــامی نمیتــوان جنگیــد بلکــه اســتفاده از 
ها را به عمل تشویق میکند حتی میتوانـد ارتـش را از نفـوذ افسـران ارتجـاع پـاک  توده
پرولتاریای کاتالونیا مبارزه را در خط مقدم جبهه و در پشت جبهه نـه بواسـطۀ . کند

وسائل حکومتی بلکه از طریق ارگانهایی که سازمانهای پرولتـری بـر آن نظـارت دارنـد 
  . رهبری میکند

ــااتالونیــا در ک ــۀ مرکــزی میلیشــیای ضدفاشیســت کاتالونی مبــارزه را رهبــری  کمیت
 فـایو دو نماینـده از  ت.ان.ثاز  در ایـن کمیتـه آنارشیسـتها سـه نماینـده. میکنـد
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اگرچــه کوچــک اســت امــا بــرای تشــویق شــدن ســازمانهای مشــابه در ت . خ .او. دارنــد
ماینده، سازمان دهقانی یـک یک نپوم .  مناطق دیگر در این کمیته سه نماینده دارد

ســازمانهای چــپ بــورژوایی چهــار . نماینــده و استالینیســتها نیــز یــک نماینــده دارنــد
. به این ترتیب در مجموع پانزده نماینده در این کمیته حضور دارنـد. نماینده دارند

  .بر کمیته مرکزی چیرگی دارند پوم و فایو   ت.ان.ثدر واقع 

ــــاوت بن ــــان تف ــــا چن ــــادیبرنامــــۀ اینه ــــد دارد کــــه  ی ــــا برنامــــۀ مادری و ت . خ .اوای ب
شـدن، و بـورژوازی چـپ بـه ایـن خـاطر کـه تحـت  استالینیسـتها از تـرس کنـار گذاشته

ای کــه  ایــن برنامــه بــا برنامــه. اند نظــارت پرولتاریــای مســلح اســت، بــا آن همــراه شــده
کــی در مبــارزه علیــه ضــدانقالب کورنیلــوف اتخــاذ کردنــد ی ۱۹۱۷بلشــویکها در اوت 

  :است

کنترل کارگری بر تولید، کـه کـارگران را بـه بـاالترین سـطح ابتکارعمـل و شـور انقالبـی 
های مسلح، خارج از هرگونه نظارت حکـومتی؛ اقـدامات  رهنمون میشود؛ بسیج توده

نقـد شـدید ای کوتـاه نیامـدن از  پیشگیرانه از هرگونه خیانـت حکومـت و حتـی لحظـه
ن با تنها شعاری کـه هـم التیـامبخش گرسـنگی اسـت ؛ و به مبارزه کشاندن دهقاناآن

زمـین بـرای کسـانی کـه روی آن : هم روستاهای عقبمانده را نیرویی دوباره میبخشد
  !کار میکنند

کنتـرل همـه وسـائل حمـل و  ت.ان.ثهمین که ضدانقالب حرکت خود را آغاز کـرد 
بــات انتخا. نقــل و زیرســاختهای عمــومی و منــاطق صــنعتی مهــم را در دســت گرفــت

. های کارخانــه بــر مبنــای نماینــدگی نســبی ضــامن کنتــرل دموکراتیــک اســت کمیتــه
هایی که هنوز توسط مالـک خصوصـی  ها و کارخانه های مشابهی نیز در کارگاه کمیته

  . اند اداره میشوند شروع به فعالیت کرده

اســت کــه اگرچــه هنــوز بــه  شــورای اقتصــادادارۀ حیــات اقتصــادی اکنــون در دســت 
. شین وصل است دستکم حـاال بایـد از اقـدامات سوسیالیسـتی صـحبت کنـدنظام پی

و ت . خ .اویکــی از  پــوم،در ایــن شــورا پــنج نماینــده از آنارکوسندیکالیســتها، یکــی از 
ــد اوت  ۱۹ایــن شــورا برنامــۀ خــود را در . یکــی نیــز از حکومــت کاتالونیــا حضــور دارن

دن تمـامی داراییهـای ارضـی و اشتراکی کـر : منتشر کرد که از جمله در آن میخوانیم
های کـــارگران کشـــاورزی؛ اشـــتراکی کـــردن زیرســـاختهای  ادارۀ آنهـــا توســـط اتحادیـــه

عمومی، حمل و نقل و صنایع بزرگ؛ اشتراکی کردن شرکتهایی که مالکان آنهـا را رهـا 
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اند، کنترل کارگری بر بانکها تا وقتی که ملـی شـوند؛ کنتـرل کـارگری بـر تمـامی  کرده
اند؛ جـــذب نیـــروی بیکـــار در  همچنـــان در دســـت مالکـــان خصوصـــی موسســـاتی کـــه

کشاورزی و صنایع اشتراکی شده؛ برقرسانی به کاتالونیـا؛ در انحصـار گـرفتن تجـارت 
  .خارجی برای حمایت از نظام اقتصادی جدید

های تولید پرولتری را  های کارخانه در میانۀ جنگ داخلی برتری شیوه عملکرد کمیته
ــۀ گــزا. ثابــت میکنــد ــرو را ت . خ .او  -ت .ان.ثرش کمیت کــه خطــوط راه آهــن و مت

ها و رانتها و  اداره میکند میگوید که پس از حذف دستمزدهای باالی مدیران و رشوه
انداز شده، دستمزد اکثر کارگران بـرای رسـیدن  ها هزار پزتا پس ولخرجیها، تاکنون ده

بینـی  در ایـن بخشـها پیش به برابری دسـتمزدها افـزایش یافتـه و طـرح توسـعه خطـوط
شده، تعرفۀ استفاده از این خـدمات کـاهش خواهـد یافـت، هـم اکنـون قطارهـا بـدون 

  !تاخیر به مقصد میرسند و روز کاری شش ساعته به زودی اجرا خواهد شد

ــه ــه کارخان ــدل ب ــز ب ــه مجتمعهــای ذوب فل های  های تولیــد تســلیحات شــده و کارخان
آخــرین گزارشــها . له و هواپیمــا تولیــد میکننــدتولیــد اتوموبیــل، ماشــینهای ضــدگلگو 

حاکی از آن است که حکومت مادریـد بـرای تـامین همـه ایـن تسـلیحات مهـم جنگـی 
بخـــش قابـــل تـــوجهی از نیروهـــایی کـــه وظیفـــۀ . وابســـتگی زیـــادی بـــه کاتالونیـــا دارد

انــد توســط میلیشــیای کاتالونیــا بــه آن  محافظــت از جبهــۀ مادریــد را بــه عهــده گرفته
  . اند اعزام شدهمنطقه 

هوسـکا -هنوز خیلیها اهمیت اقداماتی را که میلیشیای کاتالونیا در جبهۀ ساراگوسـا
در شـرق اسـپانیا، کـه مدرسـۀ نظـامی و  ساراگوسـا. انـد صورت میدهد را درک نکرده

های نظامی در آن واقـع اسـت بـرای ژنرالهـای فاشیسـت حکـم  یکی از مهمترین پایگاه
امــا ســرعت عمــل پرولتاریــای . شــور واقــع اســت را داردکــه در غــرب ایــن ک بورگــوس

در  آراگـونهای نظامی کاتالونیا و حرکت به سـمت  کاتالونیا در درهم شکستن پایگاه
  . های فاشیستها را نقش بر آب کرده است غرب اسپانیا نقشه

اینـان بـا . بخش در آراگـون راهپیمـایی کـرد میلیشیای کاتالونیا همچون ارتشی رهایی
کــاری کــه نیروهــای مادریــد قــادر بــه  –ســازماندهی و بــه مبــارزه کشــاندن دهقانــان 

های  کمیتـه. توانسـتند از پیشـروی ارتـش ارتجـاع جلـوگیری کننـد –انجام آن نبودند 
ســـازماندهی انتخابـــات کمیتـــۀ  میلیشـــیا پـــس از رســـیدن بـــه هـــر روســـتا دســـت بـــه

ای که مسئولیت ادارۀ تمامی امالک قابل توجـه،  ضدفاشیست روستا میزنند؛ کمیته
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محصـوالت و وســائل و دام و ابزارهــا و تراکتورهــایی کـه بــه مالکــان بــزرگ و مــرتجعین 
کمیتـۀ روسـتا تولیـد را بـر مبنـایی نـو سـازماندهی . متعلق اسـت را بـه عهـده میگیـرد

ســاختن میلیشــیایی روســتایی اجتمــاعی کــردن و مبــارزه بــا ارتجــاع را بــه میکنــد و بــا 
مــرتجعین بازداشــت شــده بــرای محاکمــه بــه شــورای عمــومی روســتا . پــیش میبــرد

ــــدهی موجــــود در . فرســــتاده میشــــوند ــــاوین مالکیــــت و اســــناد وام و ب تمــــامی عن
روسـتا را لشـکر کاتالونیـا پـس از آنکـه دنیـای . بایگانیهای رسمی در آتش دود میشود

اینگونه دگرگون کرد به پیشـروی خـود ادامـه میدهـد، مطمـئن از اینکـه هـر روسـتایی 
  !که از آن میگذرد بدل به سدی برای دفاع از انقالب میگردد

حکومت کاتالونیا همچنـان بـه موجودیـت خـود ادامـه میدهـد، طرحهـایی را تصـویب 
و اینطــور میخواهــد القــاء  میکنــد و قــدمهایی را کــه پرولتاریــا برمیــدارد تاییــد میکنــد

حکومت مادرید بـا مشـورت گـرفتن از . کند که خودش دارد مبارزه را رهبری میکند
کومپانیس از این دست اقدامات پیشتیبانی میکند امـا بعـد از آن بایـد بـرای تمـامی 

در . های کارخانـه وارد مـذاکره شـود هایش با میلیشـیا و کمیتـه جزئیات اجرای برنامه
قـدرت را بـار دیگـر بـه دسـت گیـرد و  "زرنگـی"یه کومپانیس سعی کرد با آخر ماه ژوئ

 حـــزببــرای ایـــن منظــور کابینـــۀ حکــومتی کاتالونیـــا را تغییــر داد و ســـه نماینــده از 
امـا ایـن حرکـت در عـرض چنـد . استالینیست وارد کابینـه کـرد سوسیالیست متحد
دآوری کردنـد کـه ورود آنارکوسندیکالیستها به استالینیستها یـا . روز نقش بر آب شد

انداختن در بلـوک پرولتـری در نظـر میگیرنـد، و بـه  اینها بـه کابینـه را همچـون شـکاف
حـاال کـه ایـن ارگانهـا، . این ترتیب استالینیستها ناچار شدند از کابینه استعفاء دهنـد

، دارند توسعه میابند و بدل به ارگانهای منتخبی میشوند کـه پوممطابق با پیشنهاد 
های کارخانه حضور دارند، تردیدی نیست کـه  نمایندگانی از میلیشیا و کمیتهدر آن 

همــین نفــوذ نــاچیزی هــم کــه حکومــت هنــوز بواســطۀ حضــورش در شــورای اقتصــاد و 
مسـیر . کمیتۀ مرکزی میلیشیای ضدفاشیست دارد بـه تـدریج از میـان خواهـد رفـت

ه در خـط مقـدم جبهـه و ای که پرولتاریای کاتالونیا طـی کـرده و مـوفقیتی کـ انقالبی
در امر تولید حاصل کرده قاطعترین محکومیت خط مشی جبهۀ خلق است که هنوز 

خلقهــای اســپانیا اگــر مســیری را کــه پرولتاریــای کاتالونیــا . در مادریــد دنبــال میشــود
  !رفته  دنبال نکنند قادر نخواهند بود بر ارتجاع پیروز شوند

  رژیم مادرید
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اتالونیا قدرتی را که از دسـت حکومـت خـارج شـده بـود در همان وقت که کارگران ک
به دست گرفته و خود آن را به دست گرفتـه بودنـد، سوسیالیسـتهای جنـاح راسـت و 
ــد  ــه دســت حکومــت مادری ــازپس دادن قــدرت ب ــه شــدت مشــغول ب استالینیســتها ب

در نتیجــه نســبت میــان حکومــت و ســازمانهای کــارگری در مادریــد تقریبــا . بودنــد
  .چیزی است که در کاتالونیا حاکم استبرعکس آن 

. ژیـــرال تـــا چـــه حـــد خائنانـــه بـــود –پیشـــتر دیـــدیم کـــه خـــط مشـــی حکومـــت آزانیـــا 
سوسیالیستهای راست و استالینیستها قـدرت را دودسـتی بـه همـین حکومـت خـائن 

  !واگذار کردند

از نظــر . کــارگری کــوچکترین تفــاوتی نیســت "رهبــران"میــان دیــدگاه بــورژوازی و ایــن 
اش را به دفـاع از جمهـوری محـدود  باید مبارزه] در مادرید[ان میلیشیای کارگری این

داری باشــد، بایــد وفادارانــه از حکومــت بــورژوا  کنــد و ایــن یعنــی بایــد حــافظ ســرمایه
اوت  ۱۸استالینیســتها در . پشــتیبانی کنــد و خیــال سوســیالیزم را از ســر بیــرون کنــد

ای مــورد تحســین مطبوعــات بــورژوا قــرار  ای منتشــر کردنــد کــه بطــور گســترده بیانیــه
! در ایـن بیانیـه حتـی یـک مطالبـۀ اجتمـاعی دیـده نمیشـود: تنها به یک دلیل. گرفت
ــده  کلمــه ــر تولیــد دی ــرل کــارگری ب ــرای مــراکش، کنت ای از تصــاحب اراضــی، آزادی ب

! هر چه هست فقط اظهار وفاداری مذبوحانه به بورژوازی اسـت. هیچ چیز. نمیشود
استالینیســتها حتــی بعــد از نــابودی ضــدانقالب هــم دولــت . ط ایــن نیســتو تــازه فقــ

ایـن کـامال «: اوت گفـت ۱۰، رئـیس استالینیسـتها، روز هرنانـدز. کارگری نمیخواهند
خطاست که فکر کنیم هدف حرکت فعلی کارگران باید این باشد کـه پـس از پیـروزی 

پـذیریم کـه شـرکت مـا در ایـن ما  نمی«و » انقالب دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار کنند
مـا و کمونیسـتهای دیگـر اولـین کسـانی هسـتیم . جنگ برای مقاصد اجتمـاعی اسـت

تنهــا انگیــزۀ حضــور مــا در ایــن جنــگ دفــاع کــردن از . کــه ایــن فرضــیه را رد میکنــیم
ــد کــه تصــاحب . »جمهــوری دموکراتیــک اســت استالینیســتهای اســپانیا اعــالم کردن

باید به عنوان اقـدامی دفـاعی و کـامال مـوقتی در نظـر هرگونه دارایی توسط کارگران 
برای آنکه ببینیم این مزخرفات بزدالنه تـا چـه ). سپتامبر ۱۸، دیلی وورکر(گرفته شود

ــا لنینیــزم بیگانه ــرد بــا  حــد ب ــین در میانــۀ نب ــم کــه لن ــاد آوری ــد، کــافی اســت بــه ی ان
بـه یـاد آوریـم  علیه هرگونه پشتیبانی از حکومـت موقـت هشـدار میـداد و  کورنیلوف

کــه تصــاحب اراضــی و برقــرار کــردن کنتــرل کــارگران بــر تولیــد بخشــی از برنامــۀ او در 
اینگونـــه اســـت کـــه امـــروز استالینیســـتها کـــه بیشـــتر . نبـــرد علیـــه ضـــدانقالب بـــود
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اند، بـه  شان که از ماه فوریه تـا بـه امـروز بـا شـعار جبهـۀ خلـق جـذب آنهـا شـده اعضاء
انـد،  حمایـت از رژیمـی بـورژوایی را در پـیش گرفته ترین صورتی خـط مشـی بیشرمانه

  .کاری که حزبی پرولتری هرگز انجام نمیدهد

ای بـا  سوسیالیستهای چپ تفاوت موضع خود را بـا موضـع استالنیسـتها در سـرمقاله
  :نشان دادند که از جمله در آن میخوانیم دیالکتیک جنگ و انقالبعنوان 

بود کنیم و در جنگ پیروز شویم و آنوقـت اسـت اول فاشیزم را نا: بعضیها میگویند«
کسـانی کـه از چنـان . که باید از انقالب صحبت کنـیم و اگـر الزم بـود انقـالب کنـیم

ــالکتیکی شــگفتی را کــه مــا اکنــون در آن هســتیم  موضــعی دفــاع میکننــد فراینــد دی
نـه تنهـا وجـود یکـی .  جنـگ و انقـالب یکـی هسـتند و اصـال یـک چیزنـد. اند نفهمیده

د دیگــری را نفــی نمیکنــد و مــانع نمیشــود بلکــه بــرعکس هــردو یکــدیگر را کامــل وجــو 
جنگ برای پیروزی بـه انقـالب نیازمنـد اسـت، درسـت . میکنند و پشتیبان یکدیگرند

ایـــن انقـــالب در پشـــت ...همـــانطور کـــه انقـــالب وجـــود جنـــگ را الزم ســـاخته اســـت
 ۲۲، کالریـداد(»میدهـد هاست که نیـرو و انگیـزۀ پیـروزی در میـدانهای نبـرد را جبهه
  ).اوت

ایـن مفهـوم درسـت را کـه سوسیالیسـتهای  کالریـداددر فرازهای بعدی، نویسـندگان 
روانــه منحــرف  ای کــامال میانه انــد بــه شــیوه چــپ از پرولتاریــای کاتالونیــا الهــام گرفته

 اند را به حکومـت کاتالونیـا کرده و اعتبار کاری را که در واقع کارگران کاتالونیا کرده
  : جمعبندی این سرمقاله به این صورت است. میدهند

. برانگیز اسـت اندازی تاریخی به مـا داده کـه واقعـا تحسـین حکومت کاتالونیا چشم«
چـرا کــه اقــداماتی را بـه تصــویب رســانده کــه بازتابدهنـدۀ رابطــۀ ناگسســتنی جنــگ و 

مـک بـه مصادرۀ ثروت شورشیان و اشتراکی کردن آن بهترین وسـیلۀ ک. انقالب است
پیروزی و به چنگ آوردن بیشترین منافع اجتماعی از جنگ و راهی برای نابود کردن 

از این نظـر و از نظـر چگـونگی سـازمان دادن احـزاب و ... توان اقتصادی دشمن است
ــه ــا  اتحادی ها حــول حکومــت بــرای بــه پــیش بــردن همزمــان جنــگ و انقــالب، کاتالونی

  ».اسپانیاو برای باقی  کاستیلسرمشقی است برای 

انــدازۀ وقتــی کــه  خصــلت ضــدپرولتری برنامــۀ اســتالینی در هــیچ موقعیــت دیگــری به
بــورژوازی . ژیــرال تصــمیم گرفــت ارتــش جدیــدی بســازد آشــکار نشــد -حکومــت آزانیــا

فهمیــد کــه بــا اینکــه میلیشــیای کــارگری تحــت نظــارت دســتورات فرمانــدهی ارتــش 
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نهـای مجزایـی تشـکیل شـده کـه هـر است اما ساختار درونی این میلیشـیا کـه از گردا
های پرولتری مختلفی تعلق دارند و کـارگران منتخـب آنهـا  کدام به احزاب و اتحادیه

را رهبری میکنند، همۀ تالشهای بورژوازی برای تضمین سلطه بر آنان را نقـش بـر آب 
ســرباز را بــرای خــدمت اجبــاری  ۱۰۰۰۰بــه ایــن خــاطر بــود کــه حکومــت . کــرده اســت
ز ذخیره فراخواند تا بعنوان نیرویی مجزا تحت کنترل مستقیم حکومـت بعنوان سربا

اوت استالینیســتها از ایــن پیشــنهاد ضــدانقالبی حمایــت کــرد و بــر  ۱۸بیانیــۀ . باشــند
ــای مفهــومی کــه  ــدو اوبــررومبن ــه دســت داده بــود  ۱۱در روز  مون اوت از میلیشــیا ب

  :اینگونه نوشت

اینهــا . رهبــری احــزاب و ســازمانها باشــدمیلیشــیا بــه هــیچ عنــوان نبایــد تحــت ! نــه«
ــه اند کــه پایگــاه اصلیشــان  اینهــا میلیشــیایی. ها نیســتند میلیشــیای احــزاب و اتحادی

  .»جبهۀ خلق است و به خط مشی جبهۀ خلق وفادارند

برخـــی رفقـــا میخواســـتند امـــر ســـاختن ارتـــش «: اوت نوشـــت ۲۱روز  مونـــدو اوبـــررو
ـــرای نقـــش میلیشـــیا تلقـــی کننـــد جدیـــدی از داوطلبـــان را بـــه عنـــوان تهدیـــدی . »ب
آنچــه مطـــرح اســت ایـــن اســت کـــه «: استالینیســتها ایــن امکـــان را مــردود شـــمردند

میلیشــیا تکمیــل و تقویــت شــود تــا بــرای ســریعتر خاتمــه دادن بــه جنــگ کارآمــدی 
ــان داد. »بیشــتری داشــته باشــد ــه پای ــن طــرح حکومــت را اینگون ــاع خــود از ای : و دف

همـه چیـز بـرای جبهـۀ . ر ما دربارۀ این موضوع یکی اسـتامروز همانند دیروز شعا«
  ».خلق و همه چیز از طریق جبهۀ خلق

ارگــان سوسیالیســتهای چـــپ . بــود کالریــدادایــن موضــع سرتاســر ارتجــاعی موضـــع 
توجیهاتی که بـرای سـاختن ایـن ارتـش جدیـد آورده شـده بـود را بررسـی کـرد و نشـان 

تامین نیروی کمکی است درست نیست داد این ادعا که هدف از ساختن این ارتش 
انـد  تعداد کسانی کـه اکنـون در میلیشـیا هسـتند یـا خواهـان پیوسـتن بـه آن«چرا که 

این ادعا که سربازان ذخیره کمبود تجربۀ نظامی میلیشیا را . »تقریبا نامحدود است
تـا «ای کـه  جبران خواهد کرد نیز با این واقعیت نفی میشود که ایـن سـربازاِن ذخیـره

هـای  اند به نیروهای نظامی بپیوندند با همان شـور مبـارزه و انگیزه به امروز نخواسته
ای که اعضای میلیشـیا را بـه پیوسـتن بـه نیروهـای مسـلح واداشـت بـه ارتـش  سیاسی

سوسیالیســـتهای چـــپ پـــس ازبرشـــمردن توجیهـــاتی کـــه بـــرای . »نخواهنـــد پیوســـت
  : ساختن ارتش جدید میشود اینطور نتیجه گرفتند
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فکــر کــردن بــه نــوع جدیــدی از ارتــش کــه میخواهــد جــایگزین کســانی شــود کــه هــم «
اند و به نوعی بر عمـل انقالبـی خـود نظـارت دارنـد، فکـر کـردن  اکنون در حال مبارزه

) دولـت و انقـالبدر (این همان چیـزی اسـت کـه لنـین. ای ضدانقالبی است به شیوه
دولــت بــه مــا نشــان میدهــد هــر انقــالب پــس از نــابود کــردن دســتگاه «: هشــدار داد

» خـود«چگونه طبقۀ حاکم میکوشد ارگان ویـژۀ افـراد مسـلح را بـار دیگـر بـه خـدمت 
بسازد که ] از افراد مسلح[ستم میکوشد سازمان جدیدی  درآورد و چگونه طبقۀ تحت

  ».اینبار نه در خدمت استثمارگران بلکه در خدمت استثمارشدگان قرار گیرد

ای اسـت نـاتوان و عقـیم، از  اندیشـه اندیشـۀ ضـدانقالبی، که ما یقـین داریـم کـه ایـن«
بـورژوازی کـه بـرای حفاظـت از  اما طبقۀ کـارگر و خرده. ذهن حکومت نگذشته است

جمهوری از جان خود مایه میگذارند نباید این سخنان دقیق لنین را فراموش کنند و 
ز هـر چیـز بایـد از ها و رهبری نیروهـای مسـلح، کـه پـیش ا باید مراقب باشند که توده

  )اوت ۲۰، کالریداد(».مردم مسلح تشکیل شده باشد، از دست آنها خارج نشود

جالب است کسانی که به پرولتاریای اسپانیا مفهوم لنینی ماهیت طبقـاتی ارتـش را 
درس میدهند ، از اعتبار انقالب روسیه استفاده میکننـد و بـه اصـول آن در خـدمت 

  !اند استالینیستها بلکۀ پیشگام سوسیالیستهای چپنه  بورژوازی خیانت میکنند،

درکهای متفاوت از ماهیت نبرد جاری اکنون پیرامون مسائل دیگر نیز با یکـدیگر بـه 
و سازمان جوانـان سوسیالیسـت هـر  پـومآنارکوسندیکالیستها، . اختالف رسیده است

ر تصفیه کدام به درجات مختلفی نقش خائنانۀ بورژوازی را تشخیص داده و خواستا
شــدن تمــامی موسســات از عناصــر مشــکوکند و بــر حفــظ ســالح در پشــت جبهــه بــرای 

در طرف دیگر استالینیسـتها از مبـارزٔه . جلوگیری از خیانت بورژوازی اصرار میورزند
انـدازه عـریض دارنـد کـه جمهوریخواهـان و ایـن شـعار را  علیه فاشیزم درکی بـه همان

درک اینهـا از مبـارزٔه » !جبهه معطل نماندحتی یک گلوله در پشت «سرمیدهند که 
ــدادضدفاشیســتی آنقــدر عــریض اســت کــه  ــه  ۲۰و ۱۹در روزهــای  کالری اوت صــدا ب

کـــــه در کنتـــــرل  اتحادیـــــۀ نویســـــندگان ضدفاشیســـــتاعتـــــراض بلنـــــد کـــــرد کـــــه 
، رهبر گارسیا اولیویر. هاست بدل به پناهگاه ضدانقالبیون شده است استالینیست

در پاسخ به تحرکات بیشـرمانۀ بـورژوازی و  یداریداد اوبرراسولدر نشریٔه  ت،.ان.ث
ای ماهرانه اسـتدالل آنهـا را  استالینیستها برای خلع سالح کردن پشت جبهه به شیوه

  : به خودشان بازگرداند
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چــه خــوب میشــود رفقــای مــا بــا در نظــر گــرفتن وضــع فعلــی، فهرســتی از ذخــایر «
بـرای حفاظـت از و بررسـی کننـد کـه ای که در اختیارشـان اسـت تهیـه کـرده  نظامی

و آنچـه نیـاز ندارنـد را  نظم انقالبی پشت جبهه دقیقا به چه ملزومـاتی نیازمندنـد
 .»به جبهه ارسال کنند

ایـن رژیـم : میتـوان خالصـه کـرد مهلـکژیـرال را در یـک واقعیـت -ماهیت رژیم آزانیا
ته ها کشـــ سانســـور کـــردن نشـــریات ســـازمانهای کـــارگری کـــه اعضـــایش در جبهـــه

فرومایه فهمید حکومت جبهـۀ خلـق موندو اوبرروی حتی . میشدند را متوقف نکرد
حـاوی عکسـی بـود کـه بـه ذائقـۀ کـه ایـن نشـریه   اوت ۲۰شـمارۀ : چطور چیـزی اسـت

، کـه هـر روز زخـم سانسـور کالریـداداین ! سانسورچیان خوش نیامده بود توقیف شد
البتـه بیتردیـد استالینیسـتها . ردرا بر خود حس میکرد، بود که ایـن خبـر را منتشـر کـ

  .در خارج از اسپانیا وجود چنین واقعیتی را مسکوت گذاشتند

  کابینۀ کابایرو

ما در این باره هیچ تردیدی نداریم که بخشهای عظیمـی از پرولتاریـا از ورود کابـایرو 
تری  او در تمام ایـن مـدت مواضـع خیلـی چـپ. به حکومت به شدت استقبال کردند

نیستها و پریتو داشت و خاصه میلیشیا باید احساس کرده باشد کـه کابـایرو از استالی
  .قرار است آنها را از دست جمهوریخواهان خائن نجات دهد

ما در حال حاضر امکان آن را نداریم که بفهمیم چقدر از این شادی در طی چند روز 
ان تهرســاخیــر از میــان رفتــه اســت؛ یعنــی از وقتــی کــه مــدافعان جمهوریخواهــان  ش

ــه  سباســتین ــن شــهر را دودســتی ب ــان برداشــتن آنارکوسندیکالیســتها ای پــس از از می
چنـان  بیلبـائونشینی از  دشمن تقدیم کردند و وقتی همین جمهوریخواهان در عقب

میلیشــیا کردنــد کــه بخــش اعظــم ارتــش مخــالف یعنــی ارتــش  ۴۰۰۰۰اســتفادۀ بــدی از 
به جبهۀ شمالی خیانت شـده و همـه . دبه جبهۀ مادرید و ساراگوسه رسی ژنرال موال

  .اینها از وقتی که کابایرو به حکومت رسیده اتفاق افتاده است

اش  آیـــا برنامـــه. برنامـــۀ کابـــایرو چیســـت؟ خـــود او چیـــزی در ایـــن بـــاره نگفتـــه اســـت
ای بورژوایی اسـت کـه بـه ذائقـۀ پـنج عضـو بـورژوای  یعنی برنامه "حداقلی"ای  برنامه

اش همــان برنامــۀ پریتــو و استالینیستهاســت کــه  ؟ آیــا برنامــهآیــد اش خــوش می کابینــه
ای است بورژوایی؟ فرق اصلی میـان کابینـۀ کابـایرو بـا کابینـۀ پیشـین او  یعنی برنامه

چیست؟ اینکـه کابـایرو صـادقتر اسـت؟ امـا همـانطور کـه لنـین یـک بـار بـرای همیشـه 
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رف اول را میزنـد آنچه ح. سنج اختراع نکرده است گفته، هنوز کسی ماشین صداقت
اگر برنامۀ کابایرو فرقی با برنامـۀ کابینـۀ پـیش از او نـدارد پـس رفتـار او . برنامه است

  .در مبارزه نیز دلیلی ندارد که تفاوتی با قبلی داشته باشد

ای نخواهــد داشــت جــز ایــن کــه همــان مســیری را بــرود کــه  پرولتاریــای اســپانیا چــاره
بــه جــز ایــن، راه دیگــری بــه ســوی . ذاشــته اســتپرولتاریــای کاتالونیــا پــای در آن گ

  !پیروزی نیست

اند و چـرا در صـفوف اینهـا فقـط تعـداد کمـی  سربازان وظیفۀ ارتش فرانکو چه کسانی
اند کـه دو سـال خـدمت  هستند که ترک وظیفه میکنند؟ اینهـا عمومـا روسـتازادگانی

شویقشـان کـرد میشود اینها را به سوی خـود کشـاند، ت. وظیفۀ خود را سپری میکنند
کــه تــرک خــدمت کننــد، تشویقشــان کــرد کــه افســران خــود را بُکشــند، بــه شــرطی کــه 

چگونه؟ با کمک کردن به تصاحب . هاشان را به جبهۀ کارگران کشانید بتوان خانواده
فوریــه ســر داده میشــد و چــون  ۱۶ایــن شــعاری بــود کــه بایــد پــس از پیــروزی . اراضــی

ی جنــوبی، از جملــه شــهر ســویل کــه پایگــاه چنــین نشــد، امــروز میبینــیم کــه شــهرها
جمهــوری بــه تــو چــه «. استالینیستهاســت ، امــروز در دســت فاشیســتها افتــاده اســت

کارگران باید در مناطقی کـه . نتیجه، انفعال دهقانان است. »چیز برای خوردن داد؟
. در اختیار دارند به کمک دهقانان بشـتابند تـا اراضـی بـزرگ مصـادره و توزیـع شـوند

مناطقی که تحت سـلطۀ فاشیستهاسـت ایـن کـار را، کـه دنیـای دهقانـان را تغییـر در 
ــوان کــرد ــق میت ــه ده هــزار طری ــانی ضدفاشیســت از زمــین ... خواهــد داد، ب و دهقان

  .سربرخواهند آورد و ارتش فرانکو از آن مناطق محو و نابود خواهد گشت

دادن بــه دهقانـــان شــان بـــرای زمــین یها هــزاران کــارگر جــان دادنـــد چــرا کــه سازمان
شـان شـعار ی ها امروز هزاران نفر دیگر از کارگران میمیرند چـرا کـه سـازمان. نجنگیدند

در حـالی کـه حتـی همـین حـاال نیـز . آزادی برای مستعمرات اسـپانیا را سـر نمیدهنـد
تر از گلولــه میتوانــد  ای در مــراکش خیلــی ســاده ایــن شــعار و کــارزار تبلیغــاتی جــدی

  . ارتش مراکشی فرانکو را از هم بپاشاند

آور  د چـه حیـرتها را به دسـت گیـر  کاتالونیا نشان داد وقتی پرولتاریا کنترل کارخانه
های کارگری مادرید کـه  با این حال خیلی از کمیته. وظایف تولیدی را انجام میدهد

در ابتدا کنترل زیرساختهای عمومی را در دسـت گرفتـه بودنـد پـس از آن در انقیـاد 
ای  مـــدیریت بوروکراتیـــک حکـــومتی اســـیر شـــدند و ایـــن واقعیـــت کـــه حـــاال نماینـــده
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ــا . دارد بهبــودی در ایــن وضــع نــداده اســت سوسیالیســت نیــز در حکومــت حضــور  ت
ها بـــدل بـــه  ها را مـــدیریت نکننـــد ایـــن کارخانـــه زمـــانی کـــه خـــود کـــارگران کارخانـــه

  .سنگرهای انقالب نخواهند شد

این غیرقابل تحمل است که کارگران هم بیگاری بکشـند و هـم کشـته شـوند بـی آنکـه 
اعـالم کـرد میخواهـد در اول کابـایرو . بتوانند سهمی در رهبری مبارزه داشته باشند

همانطور کـه قـرن نـوزده بـه ! است یتلخ  این شوخی. اکتبر کورتس را بازگشایی کند
های  قــرن بیســتم هــیچ شــباهتی نــدارد ایــن کــورتس نیــز دیگــر بازتــاب دهنــدۀ دیــدگاه

فوریـه  ۱۶از آن وقتی که بورژوازی جمهوریخواه با رای کارگران در روز ! مردم نیست
امـروز تنهـا . کورتس به دست آورد، از نظر سیاسی قرنها گذشته اسـت اکثریت را در 

ای سراســـری اســـت کـــه در آن نماینـــدگان منتخبـــی از  صـــدای واقعـــی مـــردم کنگـــره
میلیشیایی که در حال نبرد است، از کارگرانی که تولید میکنند و کار حمل و نقل را 

. نـد، تشـکیل شـده باشـدانجام میدهند، از دهقانـانی کـه تـامین غـذا را بـه عهـده دار 
های میلیشـیا و  های کارخانـه و کمیتـه امروز تنها چنین سوویتی که برآمده از کمیتـه

  .های روستایی باشد صالحیت سخن گفتن از جانب اسپانیا را دارد کمیته

های   برآوردن هر کدام از این نیازهای ابتدایی انقالب فقط بـا فـائق آمـدن بـر خواسـته
امــا ایــن . ایــن یعنــی فراتــر رفــتن از جبهــۀ خلــق. ه ممکــن اســتبــورژوازی جمهوریخــوا

ــرای سیاســتمداران جمهوریخــواِه خــائن و ســرمایه "اخــتالل" داران اصــلی یــک  فقــط ب
ــورژوازی همــانطور کــه در  محســوب خواهــد شــد و بخشــهای اصــلی خرده "باخــت" ب

  .انقالب روسیه شاهد بودیم از نظام اقتصادی جدید بهره خواهند برد

ابایرو در کابینه، یعنی استالینیستها، مخالفِت تا پای جاِن خـود را بـا برنامـۀ شرکای ک
شعار امروز عبارت است از همۀ قدرت و اقتـدار «: اند انقالبی به روشنی نشان داده

معنـای ایـن شـعار دقیقـا همـان ) سـپتامبر ۱۱، دیلـی وورکـر(».به حکومـت جبهـۀ خلـق
بـه ایـن » همـۀ قـدرت بـه شـوراها«ت شـعار لنـین کـه میگفـ! چیزی است که میگویـد

شـعار استالینیسـتها یعنـی هـیچ . معنا بود که هیچ قدرتی به حکومت ائتالفـی نرسـد
های روسـتا  ها، بـه میلیشـیا و کمیتـه های در حال رویش، به کارخانه قدرتی به سویت

استالینیزم همانطور که انقالب را در آلمان قربانی کرد تا روال عادی امور در . نرسد
-اروپا به هم نخورد حاال هم دارد انقالب در اسپانیا را قربانی میکند تا اتحـاد فرانکـو

استالینیزم شعار آزادی برای مراکش را به زبان نخواهد آورد چـرا . شوروی حفظ شود
اسـتالینیزم فراتـر از . که با ایـن کـار بـه سیاسـت اسـتعماری فرانسـه لطمـه خواهـد زد
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نقـالب در اسـپانیا نخواهـد رفـت  چـرا کـه ایـن کـار چارچوب جبهـۀ خلـق و بـه سـوی ا
ــرار خواهــد گرفــت و اســتالینیزم کــه  بالفاصــله انقــالب در فرانســه در دســتور روز ق

اعتماد اسـت فرانسـۀ بـورژوا  ها بی آمیزی به توده مانند همۀ بروکراسیها به طور جنون
نی عبارت جوهر سیاست استالی. را به عنوان متحد ترجیح میدهد تا فرانسۀ شوروی

امـروز استالینیسـتها . »!و نه در هیچ کشور دیگـر –انقالب در یک کشور «: است از
اند و ایـن بـرای پرولتاریـای  آشکارا و بیشرمانه بدل به دشمنان انقـالب پرولتـری شـده

جهان باعث خوشوقتی است که استالینیزم در اسپانیا آن نیروهـایی را کـه در آلمـان 
و ایــن اتفاقــا بــه  ایــن خــاطر اســت کــه پرولتاریــای  –دارد در بنــد داشــت در اختیــار نــ

  .اسپانیا از درسهای آلمان آگاه است

ایـن نیروهـا در بوتـۀ . امروز پرولتاریـا بـرای پیـروزی نیروهـای عظیمـی در اختیـار دارد
ــد شــد ــی واحــدی ادغــام خواهن ــی در حــزب انقالب ــان تئــوری . جنــگ داخل تضــاد می

و عملکـرد سیاسـی و انقالبـی کنـونی آن نـاگزیر ضدسیاسی سنتی آنارکوسـندیکالیزم 
همــین حـــاال هــزاران عضـــو . ســـازمان آن را دگرگــون خواهـــد کــرد ایِ  صــورت اتحادیــه

ترین عناصـر  این سازمان که در میان اعضایش باتجربـه. اند پیوسته پومبه  ت.ان.ث
صله روانۀ سابقش فا انقالبی کشور حضور دارند به مقدار قابل توجهی از مسیر میانه

میتـوانیم . اش بـه کاتالونیـا و والنسـیا محـدود اسـت ، اما هنوز نیروهای اصلی٧گرفته
مطمئن باشیم که مهمترین کادرهـا در بـاقی نقـاط اسـپانیا، یعنـی عناصـر انقالبـی در 
میــان سوسیالیســتهای چــپ کــه تــا مــدتهای زیــادی اســیر نوســانات کابــایرو بودنــد بــه 

بهتـرین عناصـر از کادرهـای بیتجربـۀ سـازمان حتـی . جریان انقالبی خواهند پیوسـت
انقــالب ماننــد همیشــه . استالینیســتی بــه حــزب انقالبــی جدیــد خواهنــد پیوســت

ای خواهــد داشــت کــه از کادرهــای رهبــری یــک حــزب مشــخص فراتــر خواهــد  رهبــری
رفت، امـا تکـالیف عظیمـی کـه پـیش پـا خواهـد نهـاد هـدف نهـایی وحـدت جریانـات 

  .زاب خواهد بودانقالبی در میان همۀ اح

                                                  
  المللـی شی آن را با سازمان بینبرای آنکه ابعاد گسست این سازمان را درک کنیم کافی است خط م ٧

 المللــی بــرای وحــدت سوسیالیســتی انقالبــی کمیتــۀ بین نــامشخــود را عضــو آن میدانــد و  پــومکــه 
در برنامــۀ ایــن ســازمان . ای کنــیم مقایســه) در انگلیســند ILPدر آلمــان و  SAPو نماینــدگان آن ( اســت

المللــی کــه خطــاب بــه پرولتاریــای اســپانیا نوشــته شــده کــوچکترین انتقــادی بــه جبهــۀ خلــق دیــده  بین
 ۱۷سـازمانی کـه برازنـدٔه نـام سـنتزیزم انقالبـی اسـت  "محتاطانـه"یخ این اولین بینانیٔه و تار ! نمیشود

  !اوت است
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 اسپانیا و اروپا

 متـون پیشـگویانهمدتی است ستونی چنـدخطی منتشـر میکنـد کـه عنـوان  کالریداد
. تروتســکی اختصــاص دارد تــاریخ انقــالب روســیهدارد و هــر روز بــه بخشــی از کتــاب 

ایــن انتخــاب نشــانگر وجــود دغدغــۀ . انتخــاب متنــی از تروتســکی تصــادفی نیســت
انقالبیـون اسـپانیا در . مسئلۀ انقالب در اروپا: اسپانیاستمهمی در میان انقالبیون 

ــد کــه از نظــر تکنولوژیــک عقبمانــده اســت و خطــر مداخلــۀ  کشــوری مبــارزه کرده ان
نظــامی هیتلــر و موســولینی هــر لحظــه در آن احســاس میشــود و همــین اســت کــه بــه 

ــا، خاصــه د ر رابطــۀ ناگسســتنی میــان انقــالب در کشــور خودشــان و انقــالب در اروپ
انـد،  به این خـاطر اسـت کـه بـه تروتسـکی روی آورده. اند فرانسه، به شدت آگاه بوده

  .چرا که او سخنگوی مقتدر انترناسیونالیزم انقالبی بوده است

جــوالی، تنهــا چنــد روز پــس از آغــاز درگیریهــا تروتســکی بــه همــین مســئله  ۳۰در روز 
سـخنان . چـه معنـایی دارد پرداخت و نشان داد که رویدادهای اسـپانیا بـرای فرانسـه

ای کــه مــن بخــواهم در اینجــا بنویســم  گیری پایــانی او در آن نوشــته از هرگونــه نتیجــه
  :نافذتر است

ــر « ــای فرانســه نمیخواهــد در براب ــای اســپانیا همچــون پرولتاری ــد پرولتاری ــدون تردی ب
بتـدا اما برای دفاع از خـود در برابـر ایـن دشـمنان ا. هیتلر و موسولینی بیسالح بماند

بــدون از میــان بــردن بدنــٔه افســران . بایــد دشــمن را در کشــور خــود از میــان برداشــت
نمیتوان بر بورژوازی فائق آمد و از میان برداشـتن بدنـٔه افسـران بـدون فـائق آمـدن بـر 

بدنــٔه افســران در هــر ضــدانقالب مســلح نقــش اصــلی را بــر . بــورژوازی ممکــن نیســت
های اجتمــاعی عمیقــی داشــته  دی کــه پایــههــر انقــالب پیروزمنــ. عهــده داشــته اســت

در انقالب فرانسـه در انتهـای قـرن . بدنٔه افسری نظام کهن را از میان برداشته است
ــرای گــرفتن چنــین . نیــز همینطــور شــد ۱۹۱۷هجــدهم و در انقــالب اکتبــر در ســال  ب

تصــمیمی بایــد از زانــو زدن در برابــر بــورژوازی رادیکــال دســت کشــید و بــرعکس بایــد 
ی واقعــی از کــارگران و دهقانــان علیــه بــورژوازی و از جملــه بخــش رادیکــال آن اتحــاد 

ــا اعتمــاد کــرد. ســاخت ــه قــدرت و ابتکــار و شــهامت پرولتاری ــد ب ــا خــود . بای پرولتاری
اتحـــاد کـــارگران و دهقانـــان و . میدانـــد چگونـــه ســـربازان را بـــه ســـمت خـــود بکشـــاند

در حـال حاضـر در اسـپانیا . سربازان، اتحادی اصیل خواهـد بـود نـه اتحـادی دروغـین
پیـروزی . این اتحاد در حال ساخته شدن و آبدیده شدن در کورۀ جنگ داخلـی اسـت
انقــالب . مــردم از مســیر پایــان جبهــۀ خلــق و آغــاز اســپانیای شــوروی خواهــد گذشــت



 جنگ داخلی در اسپانیا ١٠۴

kandokav.com  ٧کندو کاو 

ایـن . اجتماعی پیروزمند در اسپانیا ناگزیر در باقی نقاط اروپا خود را خواهد گسـترد
اشیست ایتالیا و آلمان بدون تردید از همۀ توافقات دیپلماتیک و همۀ برای جّالدان ف

 .»ائتالفهای نظامی خیلی ترسناکتر است

 

 .ک.ترجمه از ی
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