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  ١بلشویزم و منشویزم در اسپانیا

. انـد جنگ با دقت به بررسـی عملیـات نظـامی در اتیـوپی و اسـپانیا و خـاور دور نشسـتهتمام فرماندهان 
های بشارتدهندۀ انقالب جھانی آینده نیز باید با همان دقـت توسـط  مبارزات پرولتاریای اسپانیا، این بارقه

خواهنـد فقط به این شرط است که رویدادهای پـیش رو مـا را غـافلگیر ن. فرماندهان انقالبی بررسی شود
  ١.کرد

منشـویزم، بلشـویزم، : در اردوگاه جمھوریخواهان سه ایدئولوژی با نیروی نابرابر با یکدیگر مواجه شدند
دارند ناهمیت سیاسی مستقلی  و اندیشهدر مورد احزاب جمھوریخواه بورژوا باید گفت که آنھا . آنارشیزم

عالوه بر این به . ا توانستند خود را حفظ کنندهای رفرمیستھا و آنارشیستھ و تنھا با چنگ انداختن بر شانه
که بگوییم رهبران آنارکوسندیکالیزم اسپانیا برای انکـار دکتـرین خـود هـر چـه از  نیستهیچ عنوان غلو 

اهان دو ودر واقع در اردوگاه جمھوریخ. ٢دستشان برمیامد کردند و عمال اهمیت خود را به صفر رساندند
  .شویزم و بلشویزممن:دکترین با یکدیگر جنگیدند

بر اساس درک سوسیالیستھا و استالینیستھا، همان منشویکھای درجه یک و دو، انقالب در اسپانیا تنھا باید 
» دموکراتیـک«ای واحـد بـا بـورژوازی  بـه همـین خـاطر تشـکیل جبھـه. تکالیف دموکراتیک را حل میکرد

از چـارچوب دموکراسـی بـورژوایی نـه از این منظر هرگونه تالش پرولتاریا برای خروج . ضرورت داشت
و آنچه در دستور روز است نه انقالب کـه مبـارزه بـا فرانکـوی یـاغی  تنھا ناپخته بلکه مھلک تلقی میشود

ایـن کـه نبـرد پیروزمنـد علیـه . ارتجاع فئودالی نیست بلکه ارتجـاع بـورژوایی اسـت ،اما فاشیزم. ٣است
ارتجاع بورژوائی فقط با نیروها و روشھای انقالب پرولتری ممکن است واقعیتی است کـه منشـویزم، کـه 

  . ای از طرز فکر بورژوایی است، نه میخواهد و نه میتواند درکی از آن داشته باشد خود شاخه

الملل چھارم جوان بیان میشود، از تئوری انقـالب مـداوم  لشویکی، که امروز تنھا توسط بخش بیندیدگاه ب
فئودالی بـر  آغاز میکند و میگوید حتی تکالیف کامال دموکراتیکی همچون از میان بردن مالکیت ارضِی شبه

انقـالب  اراضی نیز بدون تصـاحب قـدرت توسـط پرولتاریـا قابـل تحقـق نیسـت؛ و همـین بـه نوبـۀ خـود
عالوه بر این، خـود کـارگران اسـپانیا از همـان مراحـل آغـاز . سوسیالیستی را در دستور روز قرار میدهد

این که از . ٤انقالب، در عمل نه تنھا تکالیف دموکراتیک که تکالیف کامال سوسیالیستی را به میان گذاشتند
گذارند در عمل نه به معنی دفاع از انقالب های دموکراسی بورژوایی فراتر ن آنھا بخواهیم پا را از محدوده

 میشدتنھا با دگرگون کردن روابط اجتماعی در مناطق روستایی  .٥دموکراتیک بلکه کنار گذاشتن آن است
امـا مالکـان .از دهقانان، که بخش اعظم جامعه را تشکیل میدهند، سنگر مستحکمی علیه فاشـیزم سـاخت

. نکی و تحصیلکردگان وابسته به آنھا پیوندهایی ناگسستنی دارنداراضی با بورژوازی تجاری و صنعتی و با
های دهقان یا همراه شدن با بـورژوازی  یا همراه شدن با توده: به این ترتیب پرولتاریا باید انتخاب میکرد

قرار دادن توامان دهقانان و بورژوازی لیبرال در یک ائتالف تنھـا میتوانسـت یـک هـدف داشـته . لیبرال
انقـالب ارضـی تنھـا علیـه . ک بـه بـورژوازی بـرای فریـب دهقانـان و منـزوی کـردن کـارگرانکم: باشد

                                                            
  :ای است از این اثر ترجمه ١

Trotsky, Leon(December 1937), The Lessons of Spain: the Last Warning, in Socialist Appeal, 
New York, Vol. II No. 2, 8 January 1938, pp. 4–5 & Vol.Vol. II No. 3, 15 January 1938, pp. 4–
5 & 8 

دسامبر برای رفقای  ٢۴یخ به پایان رسانده و آن را در تار ١٩٣٧دسامبر  ١٧تروتسکی نگارش این مقاله را در تاریخ 
   .المللی منتشر میشود در نشریات تروتسکیستی بین ١٩٣٨این اثر در ژانویه . اش ارسال میکند آمریکایی

  .ترجمه فارسی این اثر با نسخه فرانسوی آن نیز مقابله شده است
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رژیم سوم یا رژیم حد . بورژوازی و از این رو با توسل به دیکتاتوری پرولتاریا میتوانست قابل تحقق باشد
  . وسطی وجود ندارد

آیـد انکـار کامـل  چیز به چشم می از منظر تئوری، در مورد سیاستھای استالین در اسپانیا آنچه پیش از هر
بار دیگر دکترین منشـویزم را بـه طـور  -!و چه سالھایی –ها سال  کمینترن پس از ده. الفبای لنینیزم است

بـا مسـائل  این دکترین» تطبیق«کمینترن با تالش برای  و از این بدتر اینکه. تمام و کمال احیاء کرده است
انقـالب «در روسیۀ تـزاری در پـس فرمـول  ١٩٠۵در ابتدای سال  .تر از پیش ساخته است روز آن را تھی

پـس اصـال جـای .١٩٣٧به هر حال دالئل بیشمار بیشتری وجود داشت تـا در اسـپانیای » دموکراتیک ناب
منشویزم در اسپانیای امـروز بـدل بـه سیاسـت ضـدکارگری و »ِ سیاست کارگری لیبرال«تعجب نیست که 

دکتـرین منشـویزم، کـه کاریکـاتوری از مارکسـیزم اسـت، تبـدیل بـه  ،نو همزمـا ،ارتجاعی استالین شـده
  .کاریکتاتوری از خودش شده است

  جبھۀ خلق» تئوری«

» خطـای«با این همه ساده دالنه است اگر فکر کنیم که سیاسـتھای کمینتـرن در اسـپانیا ناشـی از تعـدادی
نیست، بلکه منـافع عینـی بوروکراسـی راهنمای استالینیزم، مارکسیزم یا هر تئوری دیگری . تئوریک است
دیمیتـروف را بـه ریشـخند  جبھـۀ خلـق» فلسـفۀ«فـل دوسـتانۀ خـود ندان مسکو، در محارِ . شوروی است

غ پرشـماری از افـراد صـادق و کادرهـای مبّلـ ،سها با همـین فرمـول مقـدّ  میگیرند اما برای فریفتن توده
نادان و متکبر با طرز فکـر دهـاتی و نـاتوانی  ٦ی فیشرِ لوئ. دل و شارالتان در اختیار دارند فریبکار و ساده

، »!اتحـاد نیروهـای مترقـی«. ترین نمونۀ این انجمن ناجذاب است اش در درک انقالب، مشمئزکننده فطری
چـه کسـی بـاور ... »!آسیبھای تروتسکیستھا به وحدت صفوف ضدفاشیست«، »!چیرگی اندیشۀ جبھۀ خلقی«

  ٧نود سال پیش نوشته شده باشد؟ مانیفست کمونیستمیکند که 

حاصـل جمـع : از اولین قانون علم حساب، یعنـی جمـع، فراتـر نمیرونـد ،در اصل تئوریسینھای جبھۀ خلق،
بعالوۀ سوسیالیستھا بعالوۀ آنارشیسـتھا بعـالوۀ لیبرالھـا از مقـدار منفـرد هـر کـدام از اینھـا » کمونیستھا«

اما علم حساب در اینجا کفایت نمیکند و حداقل به . مین استاند ه تمام چیزی که یاد گرفته. بزرگتر است
ــاز اســت در . کــه حتــی در سیاســت هــم صــادق اســت  ،االضــالع قــانون متــوازی: علــم مکانیــک هــم نی

وقتـی . االضالع مذکور هر چه زاویۀ نیروها از یکدیگر بیشـتر باشـد برآینـد کـوچکتر خواهـد شـد متوازی
  .میشودگر حرکت کنند برایند برابر با صفر متحدان سیاسی در جھاتی مخالف یکدی

های سیاسی مختلف طبقۀ کـارگر کـامال  تشکیل بلوکی از گروه وقتھا برای حل مسائل عملی مشترک بعضی
 فعشرا کـه منـا ستم بورژوازی تحت خردهدر برخی مقاطع تاریخی چنان بلوکی قادر است . ضروری است

نیـروی مشـترِک چنـان بلـوکی میتوانـد از مجمـوع . به منافع پرولتاریا نزدیک است بـه خـود جـذب کنـد
بر عکس، اتحاد سیاسی پرولتاریـا بـا بـورژوازی، دو . شودخیلی بیشتر  آننیروهای اجزای تشکیل دهنده 

اعدتا فقـط قـادر ای دارد، ق درجه ١٨٠نیرویی که منافعشان بر سر مسائل اساسی در دوران فعلی اختالفی 
  .است نیروی انقالبی پرولتاریا را فلج سازد

کنندگان  یازمند از خود گذشتگی باالی شرکتجنگ داخلی که خشونت محض در آن چندان موثر نیست ن
. کارگران و دهقانان تنھا وقتی میتوانند به پیروزی دست یابند که برای رهایی خود مبارزه کنند. آن است

شکسـت  پرولتاریـا را تحـت انقیـاد رهبـری بـورژوازی درآوریـم یعنـی پیشـاپیش اگر در چنین شـرایطی
  . ایم پرولتاریا را در جنگ داخلی مسلم کرده
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بر عکس، نتـایج انکارناپـذیر تمـام تـاریخ، . این حقایق به هیچ وجه محصول تحلیل تئوریک محض نیستند
یعنی انواع  ؛است های خلق از انواع جبھهتاریخ مدرن جوامع بورژوا مملو . تا به امروزند ١٨۴٨دستکم از 

در ایـن زنجیـرۀ جنایتھـا و خیانتھـا تجربـۀ اسـپانیا فقـط حلقـۀ . ترکیبھای سیاسی برای فـریفتن کـارگران
  .تراژیک جدیدی است

  ائتالف با سایۀ بورژوازی

اقــد اســپانیا در واقعیــت حتــی ف اقعیــت سیاســی ایــن اســت کــه جبھــۀ خلــقتــرین و در ایــن بــاره شــگفت
بــورژوازی اســپانیا بــا میــانجی . اش گرفتــه بــود جــای بــورژوازی را ســایه. االضــالع نیروهــا بــود متــوازی

را دهـد  تـی بـه خـود زحمـت ورود بـه جبھـۀ خلـقآنکـه ح استالینیستھا و سوسیالیستھا و آنارشیستھا، بـی
در اردوگـاه  اکثریت عظـیم اسـتثمارگران از همـۀ درجـات سیاسـی. پرولتاریا را تحت انقیاد خود درآورد

از همـان آغـاز  ای دربارۀ انقالب مداوم داشته باشد آنکه تئوری بورژوازی اسپانیا بی.٨فرانکو قرار گرفتند
ها متوجه شد که سرآغاز این جنبش هرچه بـوده حـاال مالکیـت خصوصـی بـر زمـین و  جنبش انقالبی توده

  .ای دموکراتیک بتوان با آن مواجه شدوسائل تولید را نشانه گرفته و اصال غیر ممکن است که با ابزاره

: امتیـاز در اردوگـاه جمھوریخـواهی ماندنـد به همین خاطر است که فقط بخش ناچیزی از طبقات صـاحب
طبقـات . آقایانی همچون آزانیا، کومپانیس و امثالھم، یعنی وکالی سیاسی بورژوازی، و نه خـود بـورژوازی

توانسـتند از نماینـدگان سیاسـی  دیکتـاتوری نظـامی همزمـانهمۀ منابع خود برای  امتیاز با صرف صاحب
هـا در قلمـرو  دیروز برای فلج کردن، هرج و مرج ایجاد کردن و خفه کـردن جنـبش سوسیالیسـت تـوده

  . استفاده کنند» جمھوریخواهان«

دۀ جمھوریخواهان چپ که به هیچ عنوان بورژوازی اسپانیا را نمایندگی نمیکردنـد از آن نیـز کمتـر نماینـ
بـا ایـن همـه، ایـن . آنان جدای از خودشان نمایندۀ هیچ چیـز دیگـری نبودنـد. کارگران و دهقانان بودند

ای در  کننـده یالیست و آنارشیست خـود نقـش تعیـیناشباح سیاسی به کمک متحدان استالینیست و سوس
ارت دیگـر چطور؟ خیلی سـاده همچـون مجـری اصـول انقـالب دموکراتیـک، یـا بعبـ. انقالب ایفاء کردند

  . ناپذیری مالکیت خصوصی تعدی

  استالینیستھا در جبھۀ خلق

وظیفۀ رهبران بازنشستۀ جناح چـپ . اش کامال روشن است اسپانیا و مکانیزم درونی علل ظھور جبھۀ خلق
ها را بگیرند و اعتماد به نفس از دست رفتۀ اسـتثمارگران را بـه  ازی این بود که جلوی انقالب تودهوبورژ

منـافع آزانیـا و "ما به فرانکو چه نیازی داریم وقتی خودمان قادریم همان کار را بکنیم؟. "زگردانندآنان با
کومپانیس در این نقطۀ مرکزی کامال با منافع استالین که میخواست بـه بـورژوازی فرانسـه و انگلـیس در 

آنـان را جلـب کنـد، اسـت و بـه ایـن ترتیـب اعتمـاد » نظمـی بی«علیه » نظم«دهد قادر به حفظ  عمل نشان
البتـه . استالین آزانیا و کومپانیس را همچون پوششی در برابر چشـمان کـارگران میخواسـت.همخوان بود

بدون تردید خود استالین هوادار سوسیالیزم اسـت امـا بایـد مراقـب باشـد بـورژوازی جمھوریخـواه را از 
ای کـه از اقتـدار دورانـی انقالبـی  اتجربهآزانیا و کومپانیس استالین را همچون جالد ب! صحنه کنار نگذارد

ارزش بودنـد کـه نـه میتوانسـتند و نـه  بـی گر استالین نبود اینھا نیز جماعتا. ٩میخواستند مند است بھره
  .جرات حمله به کارگران را داشتند

الملل دوم که جریان مبارزۀ طبقاتی از خیلی وقت پیش آنھا را پشـت سـر گذاشـته  رفرمیستھای سنتی بین
جالـب اسـت کـه نـه از همـه . ود، به خاطر حمایتھای مسکو  بار دیگر اعتماد به نفـس خـود را بازیافتنـدب

حزب سوسیالیست که رو به اشرافیت  کابایرو آن روِی . هاشان حمایت شد رفرمیستھا بلکه از مرتجعترین
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نگـرین بـه . تندبـه بـورژوازی داشـ یکارگری داشت را بیان میکرد حال آنکه نگرین و پریتو همچنان رو
ارشیستھا، این نیز درست است که سوسیالیستھای چپ و آن. ١٠کمک مسکو توانست بر کابایرو چیره شود

، تالش خود را کردند تا هر آنچه میشد از دموکراسی حفظ شود را حفظ کنند، امـا این زندانیان جبھۀ خلق
د همه تالشھاشان بـه نالـه و شـکایت بسیج کنن ها را علیه ژاندارمھای جبھۀ خلق چون جرات نکردند توده

ترین جناح، همان جنـاح آشـکارا بـورژوای حـزب  این گونه بود که استالینیستھا با راست. ١١فروکاسته شد
ــه  ــد؛ علی ــه چــپ کردن ــود را متوج ــالت خ ــدند و حم ــومسوسیالیســت متحــد ش ــه ،پ ــتھا و  علی آنارشیس

هـای انقالبـی  طور ناقص اما بیانگر فشار تودهرویی که هرچند به  سوسیالیستھای چپ، یعنی نیروهای میانه
  . از پایین بودند

. این واقعیت سیاسی خیلی معنادار در عین حال معیاری است برای ارزیابی انحطاط سالھای اخیر کمینترن
رویـدادهای بعـدی . روکراتیـک تعریـف کـرده بـودمروِی ب من پیشتر یک بار استالینیزم را همچون میانه

اما این تعریف امروز دیگر چیزی مربوط به گذشته . فی را به صور مختلف نشان دادنددرستی چنین تعری
دار و دسـتۀ اسـتالین بـرای . روهـا نمیخوانـد منافع بوروکراسی بناپارتی دیگر با تردید و تعلل میانه. است

ف شـوند کارترین عناصر اشرافیت کارگری دنیـا وارد ائـتال جلب حمایت بورژوازی تنھا قادرند با محافظه
  .نشان میدهدالمللی به وضوح  همین نکته خصلت ضدانقالبی استالینیزم را در عرصۀ بین

  امتیازات ضدانقالبی استالینیزم

تعـداد و چطـور حـزب کمونیسـت اسـپانیا بـا کادرهـایی کم: همین ما را مستقیما به راه حل معما میرساند
ناتوان، علیرغم وجود سازمانھای سوسیالیست و آنارشیستی کـه خیلـی قدرتمنـدتر از آن  چنانای  رهبری

بودند، توانست تمامی ارکان قدرت را در دستان خـود بگیرد؟پاسـخ مرسـومی کـه میگویـد استالینیسـتھا 
مسـکو در ازای . قدرت را صرفا بـا ارسـال سـالحھای شـوروی معاوضـه کردنـد توضـیحی سـطحی اسـت

داری بـرای توضـیح ایـن معاملـه کـافی  قوانین بـازار سـرمایه. ی از اسپانیا طال دریافت کردتجھیزات نظام
اما باید پرسید استالین چطور توانست در این معامله قدرت را به دسـت گیرد؟پاسـخ معمـولی کـه . است

یش هـا افـزا میدهند این است که حکومت شوروی با تامین تجھیزات نظامی اقتدار خود را در چشم تـوده
خود را اعمال اقداماتی سخت علیه انقالبیون تعیین کرد و بـه ایـن وسـیله رقبـای " همکاری"داد و شرط 

تـرین  اهمیت این غیرقابل انکار است اما فقط یک جنبه، و کم. خطرناکش را از سر راه خود به کناری راند
حـزب کمونیسـت  ،ت آمـدکه با فرستادن سالح برای مسکو به دس" اقتداری"علیرغم . جنبۀ مسئله است

از طرف . ١٢اسپانیا همچنان اقلیتی کوچک باقی ماند و همچنان مورد بیزاری فزایندۀ کارگران قرار داشت
ایـن . فقط تعیین شرط از طرف مسکو کافی نبود، بلکه الزم بود والنسیا هم ایـن شـروط را بپـذیرد ،دیگر

وزیـری بـود،  در مدتی که در منصـب نخسـتنه تنھا کومپانیس و نگرین که کابایرو، . است پرسش اصلی
چرا؟ چون خود همین آقایان میخواستند انقـالب را . همه کم و بیش آمادۀ پذیرفتن مطالبات مسکو بودند

ای بـا برنامـۀ  نه سوسیالیستھا و نه حتی آنارشیستھا مخالفت جـدی. در چارچوبھای بورژوایی محدود کنند
انقالبی کارگران تا سر حد مرگ بـه  بورژوازی میترسیدند و هر تھاجمز آنھا از گسست ا. استالین نکردند

. هـا بـود دهندۀ همۀ این گـروهاش نجات الحھا و با اولتیماتوم ضدانقالبیاستالین با س.انداختشان وحشت می
و همزمان آنان را از  -همان چیزی که در آرزویش بودند -استالین به آنھا وعدۀ پیروزی بر فرانکو را داد

اینگونه بود که شتابان صورتکھای سوسیالیستی و آنارشیسـتی . گونه مسئولیتی در طول انقالب رهانید هر
خود را به کناری انداختند به این امید که وقتی مسکو دموکراسی بورژوایی را برایشان برقرار کرد دوباره 

د خیانتی که به کارگران کردند را این آقایان حاال برای راحتی بیشتر خود میتوانستن. را به چھره زنند ھاآن
اش را  با ضرورت توافقی نظامی با استالین توجیه کنند و استالین نیز در طرف دیگر سیاستھای ضدانقالبی
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تـر اسـت کـه  تنھـا از ایـن منظـر گسـترده. با ضرورت حفظ ائتالف با بورژوازی جمھوریخواه توجیه کنـد
انی چون آزانیـا،نگرین، کومپـانیس، کابـایرو  را در برابـر شکیبایی ملکوتی قھرمانان عدالت و آزادی، کس

راه دیگری نداشـتند اصـال  خودشان میگوینداین که .به روشنی درک خواهیم کرد) GPU( او پ گ جنایات
که جز سرهای انقالبیون و پایمال کردن حقوق کارگران وسیلۀ دیگری برای پرداختن  معنی نیستبه این 

خودشان، یعنی برنامـۀ " دموکراتیک ناب"نداشتند، بلکه علت این است که برنامۀ بھای تاکھا و هواپیماها 
وقتی دهقانان و کـارگران پـا در . شان، از راه دیگری به جز ترور نمیتوانست محقق شود ضدسوسیالیستی

ها و اراضی وسـیع را مصـادره کردنـد، مالکـان قبلـی را بیـرون  وقتی کارخانه – مسیر انقالب آنھا گذاشتند
دموکراتیـک، استالینیسـت یـا  –آنگاه ضـدانقالب بـورژوایی  -کردند و قدرتھای محلی را به دست گرفتند

به جز سرکوب خونین همـراه  نداشتبرای جلوگیری از رشد جنبش راه دیگری  -فاشیست فرقی نمیکند
یاز دار و دستۀ استالین در این مسیر این بود که بالفاصله روشھایی را اجـرا امت. با دروغگویی و فریبکاری

  .خارج بود آنھا "چپ"کرد که از توان آزانیا و کومپانیس و نگرین و دیگر متحدان 

  استالین به شیوۀ خودش درستی تئوری انقالب مداوم را تایید میکند

برنامـۀ  ،در یـک طـرف.در برابر هم قرار گرفتند به این ترتیب بر خاک اسپانیای جمھوریخواه دو برنامه
نجات مالکیت خصوصی از دست پرولتاریـا بـه هـر قیمتـی کـه شـده و تـا جـایی کـه ممکـن اسـت نجـات 

الغای مالکیـت خصوصـی بوسـیلۀ تسـخیر قـدرت بـه دسـت  ،در طرف دیگر. دموکراسی از دست فرانکو
بــورژوازی و بــه خصــوص  لھــای عــالی خــردهبرنامــۀ اول بــا میــانجی اشــرافیت کــارگری، محف. پرولتاریــا

برنامۀ دوم گرایشھای نـه کـامال آگـاه ولـی قدرتمنـد . داری بود بوروکراسی شوروی، بیانگر منافع سرمایه
میـان تعـداد  ،از بخـت بـِد انقـالب. ها را به زبانی مارکسیستی بیان میکـرد موجود در جنبش انقالبی توده

 .قرار داشت بی جبھۀ خلقبی دیوار ضدانقالهای انقال شمار بلشویکھا و توده انگشت

بدون تردیـد . به هیچ وجه با باجخواهی استالین به عنوان تامینکننده سالح تعیین نشد سیاست جبھۀ خلق
در . باجخواهی وجود داشت ولی علت موفقیت این باجخواهی در شرایط درونی خـود انقـالب نھفتـه بـود

هـا علیـه مالکیـت  ب عبارت بوده است از تھاجم فزایندۀ تـودهتمام شش سال گذشته بستر اجتماعی انقال
دقیقا همین ضرورت دفاع قاطع و خشونتبار از همین مالکیت بود که بـورژوازی . فئودالی و بورژوایی شبه

حکومــت جمھوریخــواه بــه بــورژوازی وعــده داده بــود کــه بــا اقــدامات . را بــه دامــان فرانکــو انــداخت
. ورشکستگی تمـام و کمـالش عیـان شـد ١٩٣۶ع خواهد کرد ولی در ژوئن از مالکیت دفا" دموکراتیک"

وقتی اوضاع در جبھۀ مالکیت وخیمتر از جبھۀ نظامی شد دموکراتھا از همه رنـگ و از جملـه آنارشیسـتھا 
اش روش دیگـری جـز روش فرانکـو پیـدا  و اسـتالین نیـز در زرادخانـه. در برابر استالین کرنش کردند

 .نکرد

، پومیستھا، آنارشیستھای انقالبی و سوسیالیسـتھای چـپ نبـود، اگـر افتراهـای "تروتسکیستھا"اگر شکار 
سازیھا و شکنجه در زندانھای استالینیسـتھا و سـر بـه نیسـت کردنھـا نبـود، رژیـم  مشمئزکننده و پرونده

بـر اوضـاع  او پ گاگـر . حتی دو ماه نیـز نمیتوانسـت دوام آورد پرچم جمھوریخواهْ  بورژوایِی در پوشِش 
مسلط شد فقط به این خاطر بود که پیگیرتر از نیروهای دیگر از منافع بورژوازی در مقابل پرولتاریا دفاع 

  .یعنی با بیشترین فریبکاری و خشونت؛ میکرد

ری نظامی کورنیلـوف بـه دنبـال اش با انقالب سوسیالیستی، ابتدا در دیکتاتو کرنسکِی دموکرات در مبارز
. کمی بعدتر خواست در واگنھای قطار ژنرال کراسنوف خود را بـه پتروگـراد برسـاندگاهی گشت و  تکیه

" دموکراتیـک"در طرف دیگر، بلشویکھا برای به انجام رساندن انقالب دموکراتیک ناچار شدند حکومت 
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راری آنھا با این کار در عین حال راه را بر هرگونه تالش برای برقـ. اجھا را سرنگون کنندشارالتانھا و وّر 
  .دیکتاتوری نظامی یا فاشیستی بستند

انقالب اسپانیا بار دیگر ثابت کرد که تنھا بـا روشـھای ارتجـاع فاشیسـت میتـوان دموکراسـی را از خطـر 
پذیر با روشھای انقالب پرولتری امکان م فقطو بر عکس، نبرد حقیقی با فاشیز. دهای انقالبی حفظ کر توده
انقـالب (در نبـرد بـا تروتسـکیزم او پ گامات بناپارتیستی و با استفاده از استالین با استفاده از اقد. است

این یک بار دیگر، و این بار برای همیشه تئـوری کھنـۀ منشـویکی را . دموکراسی را نابود کرد ،)پرولتری
که کمینترن اختیار کرده است و بر اساس آن انقالب دموکراتیک و انقالب سوسیالیسـتی را بـه دو فصـل 

دان مسـکو بـه شـیوۀ خودشـان صـحت حاصل کار جّال . ، منسوخ میکندمیکندی مستقل از هم تقسیم تاریخ
 .تئوری انقالب مداوم را ثابت میکند

  نقش آنارشیستھا

آنارشیستھا در انقالب اسپانیا فاقد هر نوع جایگاه مستقلی بودند و صـرفا میـان منشـویزم و بلشـویزم در 
 ١٩(کارگران آنارشیست بطور غریزی در پی یـافتن مسـیر بلشـویکی بودنـدبه طور دقیقتر، . نوسان بودند

هـا را بـه  حال آنکه رهبرانشان بر عکس با تمـام قـوا میکوشـیدند توده) ١٩٣٧، روزهای مه ١٩٣۶ژوئیۀ 
  .١٣، یعنی رژیم بورژوایی بکشاننداردوگاه جبھۀ خلق

هـای روزمـرۀ  سـازمانھاییکه بـه رویـه آنارشیستھا با محدود کردن خود به سندیکاهای خودشان، یعنی بـه
ها،  و با نادیده گرفتن آنچه در بیرون از چارچوب این سندیکاها، یعنی در میان توده ،اند زمان صلح آغشته

در احزاب سیاسی و در دستگاه دولتی میگذشت ثابت کردند که از قوانین انقالب و تکالیف آن بـه شـکل 
هـا فـرا  هـا را بـه سـاختن سـوویت بی بودند پیش از هر اقدامی تودهاگر آنارشیستھا انقال. مھلکی بیخبرند

های  ترین الیه میخواندند؛ یعنی ارگانھایی که نمایندگان همۀ زحمتکشان شھر و روستا را،از جمله ستمدیده
در این سوویتھا . وردآ می اند، گرد هم های زحمتکش را که هرگز تا پیش از آن وارد سندیکاها نشده توده

طبیعتا کارگران انقالبی در موقعیت غالبی قرار میگرفتند، استالینیستھا اقلیتی ناچیز میماندنـد و پرولتاریـا 
و آنوقـت یـک  .ناپذیر خویش واقف میشد، و دستگاه دولت بورژوا در هوا معلق میماند به نیروی شکست

م قدرتمنـدی بـرای انقـالب دَ  ،ضربۀ قدرتمند کافی بود تا این دسـتگاه را بـه خاکسـتر بـدل کنـد، و ایـن
و پرولتاریای فرانسه به لئون بلوم اجازه نمیداد برای مدتی طوالنی جلـوی انقـالب را  ؛سوسیالیستی میبود
های پیرنه بگیرد، بوروکراسـی مسـکو چنـین آزادی عملـی پیـدا نمیکـرد و دشـوارترین  در آن طرف کوه

 .پرسشھا به خودی خود حل میشدند

به دنبال پناهگـاهی در سـندیکاها بودنـد، در " سیاست"الیستھا که برای اهتراز از بجای آن، آنارکوسندیک
امـا بـرای . ١٤کمال تعجب همه و حتی خودشان تبدیل به چرخ پنجم درشکۀ دموکراسـی بـورژوایی شـدند

پـس از آنکـه گارسـیا اولیویـه و همپالگیھـایش بـه  .چرا که چرخ پنجم به کار کسی نمی آیـد ،مدتی کوتاه
نارشیسـتھا نیـز از حکومـت جبھـۀ خـود آ ،استالین و شرکا کمک کردند تا قدرت از کارگران ستانده شود

حتی همان وقت نیـز بـرای آنکـه از قافلـه عقـب نماننـد هنـوز بـه دنبـال اثبـات . بیرون رانده شدند خلق
بوروکرات  خردهبورژوا از بورژوای بزرگ، ترس  آنھا ترس خرده. میدان بودند سرسپردگی خود به پیروزِ 

دان و جبھـۀ واحـد جـّال (از بوروکرات بزرگ را در پس مداحیھای اشـکباری دربـارۀ تقـدس جبھـۀ واحـد
مـا «. و غیرقابل قبول بودن هر گونه دیکتاتوری، از جمله دیکتاتوری خودشان، پنھـان میکردنـد) قربانیان

اینگونـه  .»...ستیم قدرت را بگیریممیتوان ١٩٣٧ما در مه ... میتوانستیم قدرت را بگیریم ١٩٣۶در ژوئیۀ 
نگرین میخواستند خیانتشان به انقالب را ببینند و بابتش به آنھـا -بود که آنارشیستھا ملتمسانه از استالین

  !ای شرم آور منظره. پاداش دهند
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 ما اگر قدرت را تصاحب نکردیم به این علت نبود که نمیتوانستیم بلکه به این«توجیھاتی از این دست که 
به خودی خود نشـان  »ای مخالفیم علت بود که نمیخواستیم چنین کاری کنیم چون با هر گونه دیکتاتوری

امتنـاع از تصـاحب قـدرت یعنـی داوطلبانـه آن را بـه . میدهد که آنارشیزم دکترینی تماما ضدانقالبی است
هنوز عبـارت اسـت از جوهر هر انقالبی همیشه عبارت بوده و . صاحبان آن، یعنی استثمارگران، بخشیدن

جنـگ  .به قدرت رساندن یک طبقۀ جدید و تمامی امکانات را برای تحقق برنامۀ آن طبقـه فـراهم کـردن
ها را به سوی قیـام رهبـری کـرد امـا آنھـا را  نمیشود توده. کردن و خواهان پیروزی نبودن ناممکن است

کردند هیچ کس نمیتوانست جلوی اگر آنارشیستھا قدرت را تصاحب می. برای تصاحب قدرت آماده نکرد
امـا رهبـران . بگیرد -با فرض آنکه برنامۀ قابل تحققی میداشت –که مطلوب آنھاست  را  برقراری رژیمی

آنھا اگر به دنبال تصاحب قدرت نرفتنـد بـه . ایمان خود را به برنامۀ خود از دست داده بودند آنارشیست
-ر واقعیت آنھا با غرولند و چسناله از دیکتاتوری استالیند –نبود" مخالفت با هر گونه دیکتاتوری"خاطر 

بلکه به این خاطر بود که اصول و شھامت خود را، اگر اصال تـا  -نگرین پشتیبانی کرده و هنوز نیز میکنند
از انـزوا، از مداخلـه، از فاشـیزم، از : آنھا از همه چیز میترسیدند. اند اند، کامال از دست داده به حال داشته

های  اما این واعظان بیش از هر چیزی از توده. ]از فرانسه از انگلیس: ترجمه انگلیسی[الین، از نگریناست
  .انقالبی میترسیدند

امتناع از تصاحب قدرت به طور محتومی سازمانھای کارگری را در باتالق رفرمیزم فرو برده و آنان را بـه 
. اتی جامعـه حالـت دیگـری ممکـن نیسـتبـا توجـه بـه سـاخت طبقـ. آلت دست بورژوازی مبـدل میکنـد

آنارشیستھا با مخالفت کردن با هدف، که تصاحب قدرت باشد، در نھایت نمیتوانستند با وسیلۀ رسیدن به 
بـه بـورژوازی  ١٩٣۶نـه تنھـا در ژوئیـۀ ، فـایو  ت نه سهرهبران . آن هدف، یعنی انقالب، مخالفت نکنند

باقی بماند بلکه به آن کمک کردند تا همه آنچه را که در یک کمک کردند تا بتواند در سایۀ قدرت حاکم 
دسـت بـه تخریـب قیـام  ١٩٣٧آنارشیسـتھا در مـاه مـه . ضربه از دست داده بود ذره ذره بازسازی کنـد

به این ترتیب آنارشیسـتھا کـه صـرفا . کارگران زدند و به این وسیله دیکتاتوری بورژوازی را نجات دادند
  .ت باشند در واقعیت مخالف انقالب و در مواقع حساس ضدانقالبی درآمدندمیخواستند مخالف سیاس

پایه و  نوز هم حرفھای ارتجاعی کھنه و بیه ١٩٣١-٣٧پردازان آنارشیستی که پس از آزمون بزرگ  نظریه
ناپذیر مارکسیزم و  اجتناب محصولاستالینیزم «اند  اساس خود را دربارۀ کرونشتات تکرار میکنند و مدعی

  ! اند فقط ثابت میکنند که دیگر برای همیشه برای انقالب مرده »ویزم استبلش

شما میگویید مارکسیزم از بن چیزی جز خشونت نیست و استالینیزم نیز فرزند خلف آن اسـت؟ پـس بـه 
یستھای انقالبی در سرتاسر دنیا چنین مھلـک بـا اسـتالینیزم نبـرد میکنـیم؟ چـرا دار و سچه دلیل ما مارک

استالینیستھا دشمن اصلی خـود را تروتسـکیزم میداننـد؟ بـه چـه دلیـل واکـنش گانگسـترهای  های دسته
کسـانی مثـل دوروتـی، آنـدرس نـین، النـدو و (استالنیزم به هر گونه نزدیکی به نظریات و شیوۀ عمل مـا 

 در او پ گسرکوب خونین است؟ از طرف دیگر چرا رهبران آنارشیزم اسپانیا به وقت جنایـات ) دیگران
یعنی همچون خادمان بورژوازی و استالین  - ١٥نگرین-مسکو و در مادرید به عنوان وزرای کابینۀ کابایرو

-؟ چرا حتی همین امروز به بھانۀ نبرد بـا فاشـیزم در اسـارت داوطلبانـۀ اسـتالینشغول به کار بودندم -
  اند باقی میمانند؟ کردهنگرین، این جالدان انقالب که ناتوانی خود را در مبارزه با فاشیزم ثابت 

مـا در واقعـۀ . مدافعان آنارشیزم با مخفی شدن در پشت کرونشتات و ماخنو قادر به فریب کسی نیسـتند
ــاع کــردیم ــر ضــدانقالب دهقــانی از انقــالب پرولتــری دف ــا مــاخنو، در براب ــارزه ب . کرونشــتات و در مب

هیچ . پرولتری دفاع کرده و هنوز هم میکنندآنارشیستھای اسپانیا از ضدانقالب بورژوایی در برابر انقالب 
آنارشیزم و اسـتالینیزم در یـک  ]در اسپانیا[ ای این واقعیت را از تاریخ پاک نخواهد کرد که گونه سفسطه
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این حقیقتی است کـه . های کارگر و مارکسیستھای انقالبی درآن سوی دیگر سوی باریکادها بودند و  توده
  !ا باقی خواهد ماندبرای همیشه در خاطر پرولتاری

  نقش پوم

بدون شک از منظر تئوریک تالش کرد بـر فرمـول انقـالب مـداوم  پوم. نیز سابقۀ خیلی بھتری ندارد پوم
امـا اظھارنظرهـای ) به همـین خـاطر استالینیسـتھا پومیسـتھا را تروتسکیسـت خطـاب میکردنـد(تکیه کند

هـا علیـه رهبـران رفرمیسـت، از  وردن تـودهبه جای به جنبش درآ پوم. تئوریک برای انقالب کافی نیست
. ١٦تقاعـد کنـدداری م جمله آنارشیستھا، تالش میکرد این آقایان را نسبت به برتری سوسیالیزم بر سرمایه

آنان برای درگیر نشدن بـا رهبـران  .با همین نوت کوک شده بود پومهای رهبران  تمامی مقاالت و خطابه
مخصوص به خود را نساختند و در مجموع هیچ کـاری در ایـن سـازمان سلولھای  ت نه سهدر  ،آنارشیستھا

برای احتراز از درگیریھای تند و تیز در ارتش جمھوریخواهان نیز هـیچ کـاری صـورت . ١٧صورت ندادند
 دفـاتررا سـاختند تـا از " خودشـان"و میلیشـیای  ١٩"خودشـان"به جای این همـه سـندیکاهای . ١٨ندادند

بـا منـزوی کـردن پیشـگام  پـوم ٢٠.مسـتقر شـود" خودشـان"بھه در منطقۀ دفاع کند و در ج" خودشان"
ظر سیاسی خیلـی بیشـتر بـه جبھـۀ از ن پوم. رهبری گرداندشگام را ناتوان و طبقه را بیانقالبی از طبقه، پی

قربانی سـرکوبھای رذیالنـۀ خـونین  پوماگر . نزدیک بود و بال چپش را تشکیل میداد تا به بلشویزم خلق
وظیفـۀ خـود را کـه  ،قطعه کردن بال چپ خود نمیتوانست بدون قطعه بھۀ خلقخاطر بود که ج شد به این

  .به انجام رساند ،خفه کردن انقالب سوسیالیستی بود

مـدافعان . ت خودش در نھایـت بـه مـانع اصـلی سـاختن حـزب انقالبـی بـدل شـدپوم بر خالف قصد و نیّ 
 حـزب سوسیالیسـت انقالبـی، کسانی همچون اسنیولیسـت، رهبـر الملل چھارم بینافالطونی یا دیپلماتیک 

، از بالتکلیفی و میلش به گریز از مسائل اصلی، پوم، با پشتیبانی نمایشی خود از اقدامات نصفه و نیمۀ هلند
 روی میانـهانقالب از . مسئولیت خیلی سنگینی در این باره دارند پوم روی میانهدر یک کالم با پشتیبانی از 

 روی میانـهدر جریـان انقـالب دوسـتان و مـدافعان . را رسوا و نابود میکنـد روی میانهانقالب . است بیزار
  .و این یکی از مھمترین درسھای انقالب اسپانیاست. اعتبار میشوند بی

  تسلیح مسئلۀ

تالش میکنند تسلیم شـدن خـود در  با زیر پا گذاشتن اصول و وجدان خود سوسیالیستھا و آنارشیستھا که
. ای دروغ میگویند برابر استالین را با ضرورت پرداختن بھای سالحھای مسکو توجیه کنند به طرز ناشیانه

. البته شکی نیست که خیلی از آنھا ترجیح میدادند این ماجرا بدون خونریزی و جعل و دروغ خاتمـه یابـد
، یعنـی خیلـی ١٩٣١آنارشیسـتھا و سوسیالیسـتھا از آوریـل . داما هر هدفی وسائل مختص به خود را میطلب

آمد بـرای متوقـف کـردن انقـالب پرولتـری  وقت پیش از مداخلۀ نظامی مسکو، هر چه از دستشان بر می
آنھـا اگـر شـریک جـرم . استالین به آنھا نشان داد چطور باید این کار را تا بـه انتھـا ادامـه دهنـد. کردند

  . ین خاطر بود که از همان اول از همفکران او بودنداستالین شدند فقط به ا

اگر رهبران آنارشیست حتی فقط کمی شبیه انقالبیون بودند در پاسخ به اولین باجخواهی مسکو نه تنھا به 
تھاجم سوسیالیستی ادامه میدادند بلکه شروط ضدانقالبی استالین را در برابر طبقـۀ کـارگر جھـانی فـاش 

بوروکراسی مسکو را مجبـور میکردنـد تـا میـان انقـالب سوسیالیسـتی و دیکتـاتوری با این کار . میکردند
ولی از این کـه . بوروکراسی ترمیدوری از انقالب میترسد و از آن نفرت دارد. فرانکو یکی را انتخاب کند

عالوه بر این، بوروکراسی ترمیدوری به کارگران تکیـه . در زنجیرهای فاشیزم خفه شود هم وحشت دارد
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ها حاکی است که اگر رهبران آنارشیست آنطور عمل میکردند مسـکو مجبـور بـه تـامین  همه نشانه. اردد
  .و شاید حتی به قیمتھای پایینتری. سالح میشد

صنعت جنـگ در اسـپانیا در طـول یـک سـال و نـیم  .اما همۀ دنیا بر مدار مسکوی استالینیست نمیچرخد
خطوط تولید به خطوط تولید تسلیحات رشد کند و بایـد رشـد جنگ داخلی میتوانست با تبدیل تعدادی از 

اگر چنین چیزی اتفاق نیافتاد فقط به این خاطر بود که استالین و متحدانش در اسـپانیا از افتـادن . میکرد
صنایع نظامی قدرتمند بدل به ابزار پرقدرتی در . ابتکار عمل به دست سازمانھای کارگری وحشت داشتند

  .به مسکو وابسته باشند دادندترجیح  رهبران جبھۀ خلق. دت کارگران میشدس

جبھـۀ خلـق . بـا وضـوح تمـام عیـان شـد ئله بود که نقش خائنانۀ جبھـۀ خلـقاما درست بر سر همین مس
بدون تردیـد تـا . مسئولیت معامالت خائنانۀ بورژوازی با استالین را بر دوش سازمانھای کارگری گذاشت

دی را که بـه نظـرش خـوش ودند نمیتوانستند مانع بلوک حاکم شوند که تعھّ وقتی آنارشیستھا در اقلیت ب
امـا آنارشیسـتھا میتوانسـتند و میبایسـت . آید به مسکو و به اربابان مسکو، یعنی لندن و پاریس، بدهـد می
مرزبندی خود را به وضوح با ایـن خیانتھـا و  ،ها بکشند آنکه نیاز باشد دست از نبرد قھرمانانه در جبھه بی

ها را  ها توضیح میدادند و توده آنھا میتوانستند و میبایست واقعیت اوضاع را به توده. خائنان مشخص کنند
علیه حکومت بورژوا بسیج میکردند، روز به روز نیروهای خود را افزایش میدادند تـا سـرانجام قـدرت و 

  . ا تصاحب کنندهمراه با آن سالحھای مسکو ر

چه پیش : از تامین سالح امتناع میکرد؟ پاسخ ما این است آمد اگر مسکو در غیاب جبھۀ خلق چه پیش می
ای وجود نمیداشت؟ پیروزی انقالبھا تـا بـه امـروز بـه هـیچ وجـه بـه ارادۀ  آمد اگر اصال اتحاد شوروی می

قاعدتا این ضـدانقالب بـوده . سته نبوده استحامیانی خارجی که سالح انقالب را تامین بکنند یا نکنند واب
آیا تجربـۀ مداخلـۀ نظـامی ارتشـھای فرانسـه و انگلـیس و . که همیشه از حمایت خارجی بھره برده است

ایم؟ پرولتاریای روسیه بدون پشتیبانی خارجی هم بـر  ها را از یاد برده آمریکا و ژاپن و غیره علیه سوویت
موفقیت انقالبھا در وهلۀ اول به خاطر برنامـۀ اجتمـاعی . جی پیروز شدارتجاع داخلی و هم متجاوزان خار

ها این فرصت را میدهد تا سالحھای موجود در کشور را ضبط کـرده و ارتـش  نیرومندی است که به توده
ارتش سرخ ذخایر نظامی فرانسه و انگلیس و آمریکا را تصاحب کـرد و نظامیـان . سامان کنندبی دشمن را

  آیا واقعا این تجربه فراموش شده است؟. را به دریا افکندمزدور خارجی 

به جـای عناصـر بیعرضـۀ " جمھوریخواه"اگر در راس کارگران و دهقانان مسلح، یعنی در راس اسپانیای 
یکـرد؛ ای پیـدا نم کننـده بورژوازی انقالبیون حضور میداشتند مسئلۀ تسلیح به هیچ وجه چنان نقش تعیین

در برابر واگیر انقالب به هـیچ وجـه در  ،های مستعمره و سربازان موسولینی ریفی ارتش فرانکو، از جمله
اهمیـت  هـای انقـالب سوسیالیسـتی بـه اقلیتـی کـم سربازان فاشیسـت در محاصـرۀ شـعله ؛امان نمیبودند

آنچه کم بود حزب انقالبـی . نظامی کم نبود" نبوغ"در مادرید و در بارسلون  سالح و . فروکاسته میشدند
  !دبو

  شروط پیروزی

  :اند ها در جنگ داخلی علیه ارتش استثمارگران در اساس خیلی ساده شروط پیروزی توده

مبارزان ارتشی انقالبی باید از این واقعیت آگاه باشند که دارنـد بـرای رهـایی اجتمـاعی تمـام و  .١
 .استثمار") دموکراتیک("کمال خود میجنگند نه برای برقراری مجدد صورتھای کھنۀ

حاضر در پشت ارتش انقالبی و همینطور کارگران و دهقانان حاضر در پشت  کارگران و دهقاناِن  .٢
 . ارتش دشمن نیز باید این واقعیت را بدانند و درک کنند
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ھـۀ دشـمن و در پـس هـر دوی ایـن پروپاگاند ارتش انقالبی در جبھه خودش و همینطور در جب .٣
، از "اول پیـروزی، بعـد رفـرم"شـعار . آغشـته باشـدها باید کامال به روح انقالب اجتمـاعی  جبھه

 .پادشاهان کتاب مقدس گرفته تا استالین، شعار همۀ حاکمان ستمگر و استثمارگر بوده است
را  ]پیـروزی: ترجمـه فرانسـوی[هایی که در مبارزه شـرکت کـرده انـد سیاسـت آن طبقات و الیه .۴

های آنان را بـه طـور  شته باشند که خواستههای انقالبی باید دستگاه دولتی دا توده. تعیین میکنند
تنھا سوویت نمایندگان کـارگران، سـربازان، دهقانـان میتواننـد بـه . مستقیم و بالفاصله بیان کند

 .عنوان چنین دستگاهی عمل کنند
ارتش انقالبی باید مبرمترین مطالبات انقالب اجتماعی را نه تنھا در حرف بلکه بالفاصله در عمل  .۵

اقـداماتی از قبیـل مصـادرۀ ذخـایر غـذایی، : ه در آنھا پیروز میشود تحقق بخشـددر شھرهایی ک
توزیع مجدد خانه و سرپناه به نفع زحمتکشان . تولیدات مصنوع و غیره و توزیع آنھا به نیازمندان

. مصـادرۀ اراضـی و ابـزارآالت کشـاورزی بـه نفـع دهقانـان. های مبـارزان و به خصوص خانواده
 . گری بر تولید و برقراری قدرت شورایی به جای بوروکراسی سابقبرقراری کنترل کار

دشمنان انقالب سوسیالیستی، یعنی عناصر اسـتثمارگر و مـزدوران آنھـا، حتـی وقتـی خـود را در  .۶
قاطعیـت از  با میپوشانند باید" آنارشیست"یا"سوسیالیست"یا"جمھوریخواه"یا "دموکرات"نقاب

 . ارتش اخراج شوند
نظـامی بایـد کمیسـرهایی قـرار گیرنـد کـه از اقتـدار یـک انقالبـی و رزمنـده در راس هر واحد  .٧

 .برخوردار باشند
از مبارزان از خودگذشته وجود داشته باشد که  متشکلدر هر واحد نظامی باید هستۀ مستحکمی  .٨

در : اعضای ایـن هسـته فقـط یـک امتیـاز دارنـد. از طرف سازمانھای کارگری توصیه شده باشند
 .صف اول خط مقدم قرار میگیرند

در آغاز، در میان اعضای فرماندهی ضـرورتا تعـداد زیـادی از عناصـر نـامطمئن و بیگانـه وجـود  .٩
نتخاب اینان باید بر مبنای تجربۀ نظامی، اظھـارات کمیسـرها و نظراتـی تایید و ا. خواهند داشت

آمـوزش فشـردۀ فرمانـدهانی کـه از . آیـد صـورت گیـرد که از طرف صفوف مبارزان عادی مـی
 . آیند نیز باید به طور همزمان انجام شود صفوف کارگران انقالبی می

در . انقـالب اجتمـاعی ترکیـب کنـداستراتژی جنگ داخلی باید قواعد هنر نظـامی را بـا تکـالیف  .١٠
مختلـف دشـمن  عملیات نظامی نیز همانند پروپاگاند الزم است آرایش اجتماعی واحدهای نظامِی 

داوطلبان بورژوا، دهقانان حاضر در خدمت سربازی، و آنطور کـه در نمونـۀ (در نظر گرفته شود
ملیاتی حتما باید سـاخت و به وقت انتخاب خطوط ع) فرانکو میبینیم بردگان کشورهای مستعمره
مناطق صنعتی، مناطق دهقانی، مناطق عمدتا ارتجاعی یا (اجتماعی مناطق مربوطه را در نظر گرفت

 .به طور خالصه، سیاست انقالبی بر استراتژی چیره است). انقالبی، مناطق ملل تحت ستم و غیره
د چطور اعتماد کامل ارتش و حکومت انقالبی به عنوان کمیتۀ اجرایی کارگران ودهقانان باید بدان .١١

 .های زحمتکش را به دست آورد توده
هدف اصلی سیاست خارجی باید بیدار کردن آگاهی انقالبی کارگران و دهقانان همۀ ملـل تحـت  .١٢

 .ستم دنیا باشد

  استالین شروط شکست را تضمین کرده است

ولـی . نقالب سوسیالیستی استنام مجموعۀ این شروط ا. اند همانطور که دیدیم شروط پیروزی کامال ساده
ایـن . علت اصـلی عبـارت اسـت از نبـود یـک حـزب انقالبـی. هیچ کدام از اینھا در اسپانیا وجود نداشت

هیات سیاسـی، : درست است که استالین تالش کرد ظاهر اقدامات بلشویزم را به خاک اسپانیا منتقل کند
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او برنامـۀ . شـان تھـی کـرد ز محتـوای اجتمـاعیامـا او ایـن صـور را ا. و غیـره او پ گکمیسرها، سـلولھا، 
را کنار گذاشـت  -ها به عنوان صورت ضروری ابتکار عمل انقالبی توده -بلشویکی و همراه با آن سوویتھا

استالین با تنگنظری بوروکراتیکش . و به جای آن تکنیک بلشویزم را در خدمت مالکیت بورژوایی گذاشت
امـا کمیسـرهای مالکیـت . به خودی خود میتوانند برای پیروزی کافی باشند" کمیسرها"خیال میکرد این 

  . خصوصی ثابت کردند که فقط میتوانند شکست به بار آورند

پرولتاریای اسپانیا به خاطر وزنـی کـه . تاریای اسپانیا نشان داد که خصوصیات نظامی درجه یکی داردپرول
اش، از همـان روز اول انقـالب نـه  در حیات اقتصادی این کشور دارد و به خاطر سطح سیاسی و فرهنگـی

سازمانھای  راه پیروزْی  اما مانع اصلی در. ایستاد ١٩١٧پایینتر که در راس پرولتاریای روسیه در آغاز سال 
ای کـه داشـتند از  فرماندۀ این سازمانھا مطـابق نقـش ضـدانقالبی دار و دستۀ استالینیسِت . خودش بودند

نماینـدگان . طلبان و به طور کلی همه نوع عناصر مطـرود اجتمـاعی تشـکیل شـده بـود مزدوران و فرصت
 -پـومدرمانـدۀ  روهای میانـهان آنارشیست، رفرمیستھای اصالحناپذیر، سخنباز –دیگر سازمانھای کارگری 

. تردید کردند، اعتراض کردند، غر زدند و مانور دادند ولی در نھایت خود را با استالینیستھا تطبیق دادند
در انقیاد بورژوازی، یا به  -کارگران و دهقانان –در نتیجۀ فعالیت مشترک اینان، اردوگاه انقالب اجتماعی 

  .ژوازی قرار گرفت، جان خود را از دست داد و نابود شدعبارت دقیقتر سایۀ بور

هـا بـه حـال خـود رهـا شـده و  اما تـوده. ها و شھامت نزد انقالبیون منفرد کم نبود قھرمانی در میان توده
" جمھوریخـواه"فرماندهان نظامی . انقالبیون، بدون برنامه و بدون نقشۀ عمل به حاشیه رانده شده بودند

 ،اعتماد خود به فرمانـدهان ،سربازان. کردن انقالب اجتماعی بودند تا فتوحات نظامی بیشتر نگران ویران
ها اعتماد خود به حکومت را از دست دادنـد، دهقانـان خـود را کنـار کشـیدند، کـارگران از نفـس  و توده

ز ااز همان آغـ ،دیدن این همه. افتادند و شکست از پس شکستی دیگر آمد و نومیدی بزرگ و بزرگتر شد
داری متحمـل شکسـت  با رفتن به دنبـال نجـات دادن رژیـم سـرمایه جبھۀ خلق. جنگ داخلی سخت نبود

استالین با سر و ته کردن بلشویزم نقش اصلی خود را به عنوان گورکن انقالب با موفقیـت بـه . نظامی شد
  . انجام رساند

که استالین نه از انقالب اکتبر چیزی  این را هم به اشاره بگوییم که تجربۀ اسپانیا یک بار دیگر نشان داد
جـا  ١٩١٧-٢١ذهن روستایِی کندروی او در پس طوفـان رویـدادهای . فھمید نه از جنگ داخلی در روسیه

های خودش را بیان کـرده میتـوان بـه وضـوح  او که در آن اندیشه ١٩١٧های  در تمام نطقھا و نوشته. ماند
ادامه دهندۀ همـان  ١٩٣٧بعبارت دیگر استالیِن اسپانیای . امروزینش را نھفته دید" ترمیدوری"دکترین 
او فقط از کـارگران انقالبـی در  ١٩١٧با این تفاوت که در . ٢١بلشویکھاست ١٩١٧کنفرانس مارس  استالین

  .د امروز شداپورتونیست دیروز بدل به جّال . کارگران انقالبی را خفه کرد ١٩٣٧وحشت بود اما در 

  ها جنگ داخلی در پشت جبھه

امـا پیـروز شـدن بـر حکومتھـای کابـایرو و نگـرین «: آورد دموکرات از وحشت فریـاد برمـی فکرِ  اما کوته
تو گویی فـارغ از ایـن در اسـپانیای جمھوریخـواه  »!نیازمند جنگ داخلی در پشت ارتش جمھوریخواه بود

کـان و آن؛ جنـگ مّال تـرین نـوع  تـرین و خائنانـه جنگ داخلی دیگری اتفاق نیافتاده اسـت؛ آن هـم پسـت
تجلی ایـن جنـگ دائمـی عبـارت بـوده اسـت از بازداشـت و قتـل . استثمارگران علیه کارگران و دهقانان

سالح کردن کارگران، مسلح کردن نیروهای پلیس بورژوازی، رها ای، خلع انقالبیون، سرکوب جنبش توده
ود کردن مصنوعی رشد صنایع کردن گردانھای کارگران در خط مقدم، بدون سالح و بدون کمک، و محد

های نبرد و خیانت نظامی آشکاری بوده که منافع  هر کدام از این اقدامات ضربۀ دردناکی به جبھه. جنگی
که میتواند استالینیست،  –ما " دموکرات" فکرِ  کوته ،با این حال. طبقاتی بورژوازی آن را تحمیل کرده است
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ه جنگ داخلی بورژوازی علیه پرولتاریا، حتـی درسـت در معتقد است ک -سوسیالیست یا آنارشیست باشد
بـر عکـس، در . اسـت" حفظ وحدت جبھـۀ خلـق"گزیر که هدفش ها، جنگی است طبیعی و نا پشت جبھه

فکر ما جنگ داخلـی پرولتاریـا علیـه ضـدانقالب جمھوریخـواه جنگـی اسـت جنایتکارانـه،  نگاه همین کوته
هـا نـورمن  هـم اکنـون ده. ی ضدفاشیست را از بین میبردکه وحدت نیروها" تروتسکیستی"،"فاشیستی"

فروشـان دروغ از نـوع دورانتـی و لـوئی  توماس، کلمنت اتلی، اتو بوئر، زیرومسکی، مالرو و خرده دسـت
از  ر همـین هنگـام حکومـت جبھـۀ خلـقد. وار را در سرتاسر دنیا میپراکنند فیشر،دارند این حکمت برده
  .به بارسلون جابجا میشودمادرید به والنس و از والنس 

اگر همانطور که رویدادها نشان دادند فقط انقالب سوسیالیستی قادر است فاشیزم را نابود کند، از طـرف 
ترین مشکالت قـرار  دیگر قیام پیروزمند پرولتاریا تنھا در حالتی قابل تصور است که طبقۀ حاکم در سخت

ین مشکالت را به عنوان گواه غیرقابل قبول بودن قیـام فکران دموکرات وجود هم با این همه، کوته. گیرد
اش را  فکران دموکرات بماند که سـاعت رهـایی اگر پرولتاریا بخواهد منتظر کوته. پرولتاریا نشان میدهند

وظیفـۀ اول و اصـلی یـک انقالبـی ایـن اسـت کـه بـه . اعالم کند، برای همیشه در انقیاد باقی خواهد مانـد
فکـران  فکران مرتجع را در پس هر نقاب تشخیص دهند و نقاب این کوتـه کوته کارگران آموزش دهد که

  . هر چه باشد تحقیرشان کنند

  آخر بازی

 .دیکتاتوری استالین در اردوگاه جمھوریخواهان به خاطر ماهیتش نمیتواند مدت زیادی دوام داشته باشـد
موجب آن شده بار دیگر پرولتاریای اسپانیا را بـه تھـاجمی انقالبـی  اگر شکستھایی که سیاست جبھۀ خلق

داغ سرخی بر پیکر دار و دستۀ استالینیستھا حـک  ،بکشاند، پرولتاریای اسپانیا این بار در صورت پیروزی
اما اگر، و این محتملتر است، استالین در نقش خود به عنوان گورکن انقالب موفق شود، حتی . خواهد کرد

د الزم بورژوازی اسپانیا استالین را همچـون یـک جـّال . ن حالت نیز قدردانی زیادی از او نخواهد شددر ای
از دیـد . م بپـذیردداشت و پس از رفع این نیاز به هیچ عنوان مایل نیسـت او را بـه عنـوان اربـاب و معّلـ

. اتکاترنـد خیلی قابل م از طرف دیگر از مسکولندن و پاریس از یک طرف و برلین و ر ،بورژوازی اسپانیا
بـه ایـن . این هم محتمل است که استالین بخواهد پیش از بروز فاجعۀ نھایی خود را از اسپانیا کنار بکشد

پس از آن هم لیتوینوف . ترتیب امیدوار خواهد بود که مسئولیت شکست بر دوش متحدان خودش بیافتد
  . ٢٢ایم ین را ما بارها دیدها. خواهان برقراری روابط دیپلماتیک با فرانکو خواهد شد

کارگران و دهقانان تا . اما پیروزی کامل ارتش جمھوریخواه نیز به معنای پیروزی دموکراسی نخواهد بود
و در فوریـۀ  ١٩٣١در آوریـل : انـد به اینجا دو بار جمھوریخواهان و مـزدوران آنھـا را بـه قـدرت رسـانده

 .مردم را به مرتجعترین نمایندگان بورژوازی وا نھادندپیروزی  در هر دوبار قھرمانان جبھۀ خلق. ١٩٣۶
 گـردهٔ ناپذیر آنھا با بـورژوازی فاشیسـت بـر  به معنای توافق اجتناب سومین پیروزی ژنرالھای جبھۀ خلق

چنان رژیمی صرفا صورت دیگری از دیکتاتوری نظامی خواهد شد، شـاید . کارگران و دهقانان خواهد بود
  .دون سلطۀ مستقیم کلیسای کاتولیکاین بار بدون سلطنت و ب

انگلیسی از فتوحـات نصـفه و نیمـه -فرانسوی" بیطرف"های  و سرانجام این احتمال هم هست که واسطه
و دیـدنش دشـوار نیسـت کـه در صـورت  .جمھوریخواهان برای آشتی دادن طرفھای جنگ استفاده کنند

 ٢٣بغلگیریھـای برادرانـۀ ژنـرال میاخـاینیـز در " دموکراسـی"هـای  وقوع چنان حالتی آخرین باقیمانـده
در ایـن نبـرد یـا : یک بـار دیگـر تکـرار میکـنم. نیست و نابود شود" فاشیست"و فرانکوی" کمونیست"

  . انقالب سوسیالیستی پیروز خواهد شد یا فاشیزم
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وقتـی . حکه دهـدو باید گفت این هم خارج از انتظار نیست که تـراژدی در لحظـه جـای خـود را بـه مضـ
ناچار شوند آخرین سنگر خود را نیز ترک کنند، پـیش از آنکـه سـوار بـر هواپیمـا یـا  نان جبھۀ خلققھرما

ای از رفرمھای سوسیالیستی را اعالم کنند تا به این ترتیب در نزد مردم یادی نیکـو  کشتی شوند مجموعه
ر دنیـا احزابـی را کـه کارگران سرتاس. ای نخواهد داشت فایده برایشان این البته. از خود بر جای گذارند

  .انقالبی قھرمانانه را به نابودی کشاندند برای همیشه با نفرت و تحقیر خواهند نگریست

تجربۀ تراژیک اسپانیا اخطاری است مھیب به کارگران پیشروی سرتاسر دنیا و شاید آخرین اخطار اسـت 
انقالبھـا سـریعتر از . »اریخنـدانقالبھـا لوکوموتیـو ت«مارکس گفت. تر پیش از سررسیدن رویدادهایی مھیب

هر که عقـب بمانـد زیـر چرخھـای لوکوموتیـو لـه . انقالبی حرکت میکنند انقالبی یا ربع اندیشۀ احزاب نیمه
  .و بیش از ریل خارج میشودلوکوموتیو نیز کم  -و این است خطر عمده –خواهد شد و در نتیجه 

باید سیاسـت را بـا قـوانین ابتـدایی . اش حل کرد مشخصمسائل انقالب را باید تا به آخر، تا آخرین نتایج 
تصـورات ذهنـی و نـه بـا ترسـھای یعنی با جنبش طبقـاتی کـه در حـال نبردنـد نـه بـا : انقالب انطباق داد

 ،در جریـان انقـالب. یا هر نوع جبھۀ دیگـری مینامنـد" خلقی"بورژوایی که خود را جبھۀ  های خرده گروه
انتخاب مسیری که در آن به کمترین مقاومت نیاز است یعنی انتخاب مسیری که بزرگتـرین فاجعـه را در 

تطبیـق دادن خـود . ها میشود ترس از جدا افتادن از بورژوازی باعث جدا افتادن از توده. خود نھفته دارد
روی کـردن در  زیـاده. بکارانۀ اشرافیت کارگری یعنی خیانت به کـارگران و بـه انقـال با تعصبات محافظه

این است درس اصلی نابود شدن صادقترین سازمان سیاسـی در اسـپانیا، . احتیاطی مرگبار احتیاط یعنی بی
یا نمیخواهند درسھای الزم را از این  دفتر لندناینطور که پیداست احزاب و گروه های . رو میانه پومیعنی 

و بـه همـین خـاطر خودشـان نیـز محکـوم بـه . ی نیسـتندآخرین اخطار تاریخ بگیرند یا قادر به چنین کار
  . اند نابودی

ایـن . آمـوزد در عوض، امروز نسل جدیدی از انقالبیون وجود دارد که دارد از درسھای این شکسـتھا مـی
الملل سوم را دیده  عمق سقوط بین ؛الملل دوم واقف شده است آور بین نسل در عمل به درستی آوازۀ شرم

ایـن همـه . ه آنارشیستھا را نه از روی حرفھاشان که بـر مبنـای عملشـان قضـاوت کنـدو آموخته ک ؛است
امـروز ! بدیل که به بھای خون مبـارزانی بیشـمار حاصـل شـده اسـت ای است سخت با ارزش و بی مدرسه

الملـل چھـارم کـه در میـان خـروش  بـین. الملل چھارم متحد میشـوند کادرهای انقالبی تنھا زیر بیرق بین
  .متولد شده کارگران را به سوی پیروزی هدایت خواهد کرد شکستھا

 

                                                            
نظامی اتحاد شوروی بـه حکومـت جمهوریخـواه اسـپانیا بـا هـدف " کمک"های  ، به عنوان یکی از جنبه"مشاوران نظامی"ارسال  در این تردیدی نیست که ١

دربارۀ هویـت واقعـی افسـران عـالی رتبـۀ . انداز دیده میشد المللی ای بود که در چشم جنگ در مواجهه با منازعات بین"درسهای"آموزش کادرها و فراگرفتن 
منطقـه ای در شـمالغربی "[گـالیکی"، "مکزیکـی"در اسپانیا این افسران را . ای از ابهام وجود داشت اسپانیا خدمت کردند برای مدتی مدید هالهروسی که در 

جنـگ داخلـی، شوروی بـود و پـس از خاتمـه " عدم دخالت"این ابهام در آغاز به خاطر سیاست . میدانستند" اسپانیایی"مینامیدند و در روسیه آنها را ] اسپانیا
اسـتالین در « معلوم شـود  -همانطور که روی مدودف اشاره میکند  -هیچ تمایلی نداشتند که  -برداری که از افسانه اسپانیا میکردند  با توجه به بهره -روسها 

" مشـاوران نظـامی.]). "انـگ[٢۴٨. ، صبگذار تاریخ قضاوت کنـدروی مدودف، (».را ُکشت] روس[جنگ اسپانیا بیشتر از گلوله های فاشیستها رزمندگان 
یان برزین بلشویک قدیمی لتونی بود که در پیشـتر بـرای سرویسـهای اطالعـاتی شـوروی کـار ". ماکزیمف"اصلی به ترتیب عبارت بودند از برزین، اشترن، 

ژنرال گریگوری . ریچارد سورگ اعادۀ حیثیت شددر دوران خروشچف از او و همکارش . به شوروی فراخوانده شده و تیرباران شد ١٩٣٧وی در سال . میکرد
المللی به نام  مـانفرد اشـترن،  را معموال با یکی دیگر از افسران ارتش سرخ در بریگادهای بین -که در اسپانیا به نام ژنرال گریگورویچ شناخته میشد  -اشترن 

همزمـان بـا ژنـرال یـاکوف اسـموچکیویچ، معـروف بـه ژنـرال ١٩۴١ی اشترن در سال گریگور. که در اسپانیا به نام ژنرال کِلبر شناخته میشد، اشتباه میگیرند
ژنـرال . ، تیرباران شـدداگالس، فرماندۀ نیروی هوایی روسیه در اسپانیا و ژنرال دیمیتری پاولف، معروف به ژنرال پابلو، فرمانده نیروی زرهی روسیه در اسپانیا
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روی کسی بود که در دفاع از مادرید نقش مهمی داشت و خاطرۀ انسانی باشـهامت و توانمنـد از خـود بـه بریگاد والدیمیر گوریف، آتاشۀ رسمی سفارت شو

اش، کلنـل رینـر و کلنـل لـوویچ، معـروف بـه لـوتی،  به شوروی فراخوانده  و در آنجا همراه با دو تن از همکاران اصلی ١٩٣٧او نیز در سال . جای گذاشت
بـودن " پومیسـت"ابق او، خوزه روبلس، استاد دانشگاه اهل امریکای جنوبی، از دوستان جان دوس پاسـوس بـه اتهـام در همان وقت، منشی س. تیرباران شد

ژنــرال گریگـوری کولیــک، معـروف بــه کـوپر، کــه احتمـاال یکــی از مقامـات عالیرتبــه . از بــین رفـت او پ گبـه احتمــال زیـاد بــه دسـت  -ناپدیـد شــد 
در جریـان اولـین  ١٩۴١وی نیـز در سـال . ای خشـن و بیکفایـت شـناخته میشـد، مشـاور ژنـرال پـوزاس بـود مانـدهبود که به عنـوان فر) NKVD(د و ک ان

وی در بازگشـت در . کیریل مرتزکوف که بعدتر به مقام ژنرالی رسید، در اسپانیا به نام کلنل پتـروویچ شـناخته میشـد. های ارتش سرخ تیرباران شد عقبنشینی
وی در خاطراتش که اخیرا منتشر کـرده جـز چنـد . وی بعدتر به مقام مارشالی رسید. دیده آزاد شد انجام با جسم و روانی آسیباتحاد شوروی بازداشت و سر

رزمندگانی که در بازگشت بـه شـوروی از مـرگ  -" یافتگان نجات"از میان . ای به بازدداشتش در شوروی نمیکند کمله چیزی راجع به اسپانیا نمیگوید و اشاره
کلنل مالینو یا مـانولیتو، پـاول  -که بعدتر به مقام مارشالی رسید، کلنل مالینوفسکی   -کلنل ولتر -وتونوف : میتوان به اشخاص زیر اشاره کرد -یافتند نجات 

کـه  -وروتی با نـام خـانتی؟مشاور د -المللی در کنار لوکاچ مجار، حاجی منصورف  باتوف که بعدتر به مقام ژنرالی رسید، فریتز پابلو مشاور بریگادهای بین
که بعدتر به مقام دریاساالری رسید، رودیمتسف که بعدتر به مقام مارشالی رسید، کاپیتان  -معروف به نیکوال یا کولیا -بعدتر به مقام ژنرالی رسید، کورنتزف 

از طـرف . بوریس سیمونوف، هیچ اطالعاتی در دست نیست در مورد سرنوشت برخی از آنها که نقش مهمی هم داشتند، مثل کلنل ولوئا با نام واقعی. پابلیتو
حتی امروز معلوم . اند،  در اسپانیا وجود ندارد ها اشاره کرده دیگر هیچ سندی مبنی بر حضور کسانی مانند روکسوفسکی، ژوکوف، کونیف، که برخی نویسنده

اتفاق افتاده یا اینکـه اینـان بـه خـاطر اینکـه شـاهدان ) ماجرای توخاچفسکی(در شوروی در چارچوب تصفیۀ ارتش" اسپانیایی"نیست که اعدام این نظامیان 
مثل سیاستمداران و خبرنگاران و دیپلماتهایی مانند میشل کولتسوف، مارسل رزنبرگ،  -اند  مزاحمی بوده اند که سیاستهای استالین در اسپانیا را به چشم دیده

 .اند ثل اسلودسکی، اسپیگلگالس، اعدام شدهآنتونوف اوفسینکو، آرتور تاچفسکی یا مامورانی م

همدلی نویسنده که به خانواده آنارشیسـت مبـارزی تعلـق دارد . لورنزو بیان شده است.نوشتۀ سزار م آنارشیستهای اسپانیا و قدرتاین پدیده در اثری به نام  ٢
 .های خود را زیرپا گذاشتند پنهان کند ن و آموزه، دکتری" شرایط استثنایی"باعث نشده تا سقوط رهبران آنارشیست را که تحت عنوان 

و عضو حزب کمونیسـت، در ژانویـۀ  سازمان جوانان سوسیالیست متحدو سپس دبیر  سازمان جوانان حزب سوسیالیستفدریکو ملچور، دبیر سابق  ٣
-۶. ، صـصتولید را سـازماندهی کنـیم(»ایم ما به دنبال کمک به رشد انقالب دموکراتیک. ما امروز در حال انجام انقالب اجتماعی نیستیم«: نوشت ١٩٣٧

یها حتـی از اشـاره بـه جمهـوری دموکراتیـک زمانی که بعض«: میگفت ١٩٣٨آنتونیو میخه، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست اسپانیا در ماه مه .]). اس[٨
یزم از نظـر وحشت داشتند ما کمونیستها به عناصری که شکیبا نبودند و وضعیت را درک نمیکردند توضیح میدادیم که دفاع از جمهوری دموکراتیک علیه فاشـ

اول «ترین شـکل خـود بـه صـورت شـعار  در خالصه"اییچپگر"این سیاست، یعنی مبارزۀ پیشگیرانه با ). ١٩٣٨مه  ١٨، موندواوبررو(»سیاسی درست است
 .در آمد» !پیروزی بر فرانکو

های وسـیعی کـه  سازی ها و اشتراکی خاصه در مصادره. ژوئیه صورت گرفت میبینیم ١٩نمونه روشن چنین گرایشی را در اقداماتی که در فردای رویدادهای  ٤
 .در سرتاسر اسپانیا صورت گرفت

ای که مالکان  خورد حکم حکومت الرگو کابایرو است که ابتکار وزیر کمونیست کشاورزی او، ویسنته اوریبه بود و بر مبنای آن، اراضییک نمونه از این بر ٥
در این مورد معیار مصادرۀ اراضی نه معیاری اجتماعی کـه سیاسـی . آنها به شورش نظامی مرتبط بودند بدون پرداخت خسارت و به نفع دولت مصادره میشد

حکم اوریبه به این خاطر که در چارچوب حقوقی دفاع از مالکیت . د و به همین علت مورد اعتراض همه زمیندارانی که در اردوگاه فرانکو نبودند قرار گرفتبو
و یا مالکانی که ای را که دهقانان تهیدست تصاحب کرده بودند را به مالکان محتاط، خوش شانس  خصوصی تعریف شده بود به حکومت اجازه میداد اراضی

 .نتیجه سیاسی چنین سیاستی این بود که دهقانان دیگر اطمینانی به حفظ چیزی که به دست آورده بودند نداشتند. در دادگاه ها تبرئه شده بودند بازگرداند

از نظر تروتسـکی . قۀ تروتسکی بود، یکی از تیررسهای مورد عالانجمن دوستان اتحاد شورویلوئیس فیشر، خبرنگار آمریکایی مامور در مسکو و عضو  ٦
 .فیشر نمونۀ عناصر لیبرال بورژوای مدافع استالین بود

مانیفسـت فوریه به این اشاره میکند که سانسورگری استالینیستهای مادرید تا سانسور کـردن فرازهـایی از  ۶در  الباتایا" یادداشتهای روزانۀ"خوان آندراده در  ٧
 .نقل شده بود نیز پیش میرفت ال کومباتینته روخوکه در ارگان میلیشیای پوم مادرید،  کمونیست
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: های اسپانیا در اردوگاه فرانکو قـرار داشـتند همه بیزنسمن. دار معروف یکی از محرکان و دالالن اصلی در پشت پرده شورش نظامی بود خوان مچ، سرمایه ٨

توسط فرانکو به عنوان شـهردار بارسـلون  ١٩٣٩با دخالت لئون بلوم نجات یافت در سال  ١٩٣۶یزا که در سال مدیر شرکت موتورسازی معروف هیسپانو سوی
 .انتخاب شد

دار صاحب صـنایع، از جنایـاتی کـه استالینیسـتها در  مانوئل ده ایروخو، از وزرای کاتولیک باسک و سرمایه ١٩٣٧به این اشاره کنیم که در جریان تابستان  ٩
 .مسئولیت او در دوران وزارت صورت داده بودند فاصله گرفت و به این ترتیب، هرچند به طور محدود، به آشکار شدن این حقایق کمک کردحوزۀ تحت 

لیـاتی الملل کمونیست در اسپانیا مانند تو اقدام علیه الرگو کابایرو و تدارک سرنگون کردن وی ابتدا توسط حزب کمونیست اسپانیا و خاصه نمایندگان بین ١٠
 . صورت گرفت

که محرک آن حزب کمونیست اسپانیا بود، کوشید کارزاری عمومی به راه اندازد کـه در عمـل بـه یـک جلسـه در  ت خ اوالرگو کابایرو پس از انشعاب در  ١١
از قربانیـان  -محدود  -ت خود را به دفاع پس از این اقدام حکومت بر او فشار آورد و کابایرو از آن پس فعالی. فروکاسته شد ١٩٣٧اکتبر  ١٧مادرید در تاریخ 

 .به عنوان شاهد و مدافع آنها ظاهر شد پومسرکوب فروکاست و به عنوان نمونه در دادگاه رهبران 

 ۵١ترکیـب حـزب عبـارت بـود از  ١٩٣٧در مـارس «: منتشر شده بر مبنای اسناد حزب کمونیست اسپانیا مینویسـد ١٩٧١هرمت در اثری که در سال .ج ١٢
درصد از اعضای حزب در  ۵١همچنین اضافه میکند که . درصد کارگران صنعتی ٣۵درصد از مشاغل آزاد و طبقات متوسط و فقط  ١٠د دهقان، نزدیک درص

در این تردیـدی نیسـت کـه .]). فر[۴۶-۴٩.، صصکمونیستها در اسپانیا(»در دوران جنگ داخلی اشاره میکند» بورژوایی شدن اعضای حزب«ارتشند و به 
 .که در محفلهای کارگری پذیرفته نمیشدند" نظم"شده بود و پناهگاهی بود برای آندسته از مدافعان " حزب نظم"زب کمونیست اسپانیا بدل به ح

ندۀ طبقۀ کارگر های کارگران متاثر از آنارشیزم و آنارکوسندیکالیزم بلکه بخش بزرگی از کادرهای سازما نه تنها توده ١٩٣٧و همینطور در مه  ١٩٣۶در ژوئیۀ  ١٣
گاهانه به دنبال قدرت گرفتن کارگران بود ای از دل مبـارزات ژوئیـه در  دوروتی، این مبارز بیبـاک و افسـانه. در مسیری انقالبی قرار گرفته بودند که کم و بیش آ

و حکومـت نقـش  ت نه سـه، در همکاریهـای میـان ت نه سـهاما درست در همین وقت شخصی مثل خوراسیو پرّیتو، دبیـر کمیتـۀ ملـی . بارسلون بیرون آمد
نقش مهمی داشت؛ از اقتداری کـه داشـت بـرای  ١٩٣۶نامیده میشد در ژوئیۀ " آنارکوبلشویک"خوان گارسیا اولیویه، رهبر جریانی که . ای داشت کننده تعیین

 .ای ایفاء کرد در توقف مبارزات در بارسلون نقش تعیین کننده ١٩٣٧اه مه تداوم نهادهای خنرالیتۀ کاتالونیا، که کومپانیس در راس آن بود، استفاده کرد و در م

امـا . پیروزی ما به انگلستان و فرانسه بستگی داشـته و دارد«:مینویسد پولیتیکادر  ١٩٣٧فوریه  ٢٣خوان پیرو، وزیر آنارشیست حکومت الرگو کابایرو در  ١٤
 .»ادامه دادن جنگ و در کنار آن تدارک دیدن انقالب: باید در پیش گیریم این است راهی که...به شرطی که جنگ را ادامه دهیم نه انقالب

در واقع  در دو دور اول محاکمـات مسـکو، در دوران . استفاده میکند یا دارد اشتباه میکند" نگرین -کابایرو "تروتسکی یا عمدا به شکل مبهمی از عبارت  ١٥
چهار وزیر آنارشیسـت حضـور   -که نگرین وزیر اقتصاد آن بود -ه مه در بارسلون، در حکومت الرگو کابایرو در مادرید و در جریان روزهای ما پومسرکوب 
از ورود به حکومت  ت نه سه، ١٩٣٧اما پس از استعفای الرگو کابایرو در پایان ماه مه . خوان پیرو، خوان لوپز، فدریکا مونتسنی، خوان گارسیا اولیور: داشت

. سزار م. در حکومت خنرالیتۀ کاتالونیا حضور نداشت ت نه سهیجه به هنگام به قتل رسیدن آندرس نین، کورت الندو، اروین ولف و دیگران در نت. امتناع کرد
ای  شـیوه سیاست آنارشیستها را در مقابل حکومت نگرین و کومپانیس در این دوره به -را خصمانه بدانند  ت نه سهای نگاه او به  که ممکن است عده -لورنزو 

آنارشیستها پانزده روز پس از کنار گذاشته شـدن از حکومـت ). ٣٠٢.ص(»آنارشیستها التماس نگرین و کومپانیس را میکنند«:زمخت اینطور خالصه میکند
 ١٩٣٨آوریل  ٢به جبهۀ خلق میپیوندند و  فایو سپس  ت نه سهبه این ترتیب، در آغاز سال بعد . در پلنومی سراسری تصمیم به بازگشت به حکومت میگیرند

 .وارد حکومت نگرین میشود ت نه سه

 ٢٣و  ٢٢یادداشـتهای روزانـۀ به عنوان مثال خـوان آنـدراده، در . در نشریاتش با نرمی زیادی آنارشیستها را خطاب قرار میداد پومدر این شکی نیست که  ١٦
اش سـتون  چه در انقالبهای کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، آنارشیزم در اسپانیا به خاطر نیـروی ویـژهبرخالف آن«: مینویسد ت نه سهژانویه در مورد رفتار 

اینـان نیـروی : ما نمیدانیم که آیا رفقای آنارکوسندیکالیست متوجه مسئولیتی هستند که عمال بر دوششان واقـع اسـت یـا نـه. اصلی  ستمگیری انقالب است
آنقدر زیاد است که میتواند جریان رویدادها بـه  ت نه سهوزن ... پانیا  هستند و آینده انقالب تا حد زیادی به ایشان بستگی داردکنندۀ  جنبش کارگری اس تعیین
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ر دوش ای را که  ب ما از همان ابتدا چون میدیدیم که برای تغییر بنیادی آهنگ رویدادها نیروی کافی نداریم کوشیدیم وظیفه...یک سو یا سوی دیگر تغییر دهد

مسئله پیش از هر چیز منافع پرولتاریا است و به همین خاطر ارزشـش را دارد کـه بـر ایـن موضـوع تاکیـد ...رفقای آنارشیستمان است به ایشان یادآوری کنیم
ا، نشریۀ آنارشیستها را عصبانی سولیداریداد اوبرر این نوشته،. »در عمل رفرمیستی عمل میکند« ت نه سهآندراده پس از این تعارفات نتیجه میگیرد که . »شود

من فقط خواستم به رفتار متناقض کنفدراسیون آنارشیستی و به این اشاره کنم که «: ژانویه بنویسد ٢۶میکند و همین باعث میشود آندارده با اظهار پیشمانی در 
گمان میکنیم نشریۀ کنفدارسیون آنارشیسـتی برداشـت ... به خاطر انقالب ضروری است که در برابر رویدادهای مهم جاری به طور منسجمتری برخورد کند

مـا . از این بابت متاسفیم اما ما در این ماجرا به دنبال منافع خودمان نیستیم بلکه منافع انقالب است که برای ما اهمیت دارد. نادرستی از منظور ما کرده است
بش کارگری آنقدر قوی نیست که بتواند جهت رویـدادها را بـه سـمتی بـرد کـه از نظـر مـا گواه آن این اعتراف که نفود سازمان ما در جن. غرض بدی نداشتیم

آندراده یک مـاه بعـدتر درمـورد پیـرو . »درمیان کارگران انقالبی دارد اشاره کردیم ت نه سهما همچنین به جایگاه مهمی که . بیشترین نفع را برای انقالب دارد
غرض فقط نشان دادن تناقضاتی است که «و توضیح میدهد که » کامال موضعی رفرمیستی اتخاذ کرده است - ت نه سهنمیگوییم  - ت نه سهوزیر «: مینویسد

 ٣سرمقالۀ . این فقط یک برخورد فردی نبود). ١٩٣٧فوریه  ٢۶، الباتایا(»و اعضایی که این سازمان را در حکومت نمایندگی میکنند وجود دارد ت نه سهمیان 
عالوه بر این، اینها هستند که جهت انقـالب . کلید تغییر وضعیت در دست اینهاست. سنگین است فایو  ت نه سهمسئولیت رهبران «: ویدمیگ الباتایامارس 

ازمان دنبالۀ سیاستی بود که، همانطور که آندرس نین در کمیته مرکزی این س -حتی در کالم  - ت نه سهگذاردن کلید آینده در دست رهبران . »را تعیین میکنند
به انتقاد تروتسکی از ایـن سـازمان  پوماز این نظر انتقاد اپوزیسیون چپ . بنا شده بود ت نه سهبا رهبران " پیمانی مخفی"بیان کرد، بر مبنای  ١٩٣۶در دسامبر 
هـوادار ایـن سـازمان و طبقـۀ کـارگر در  های باعث شد که توده ت نه سهفقدان انتقادی برادرانه اما محکم از «: ی خود نوشتند»ضدتزها«اینها در . شبیه است

میان این دو سازمان بگذارند و شعارها و مواضع هر دوی این سازمانها در ذهن کـارگران قابـل تشـخیص  -که تمایزی اساسی است  -مجموع نتواند تمایزی 
 . »نباشد

مینویسد و شرایطی را  که باعث شد این سازمان خود  وحدت سندیکاییفدراسیون کارگری دربارۀ گذشتۀ  الباتایادر  ١٩٣٧ژانویۀ  ٢۶آندراده در تاریخ  ١٧
از میان مراکز سندیکایی موجود وارد مرکزی شوند که فدارسیون کارگری وحدت سـندیکایی « : بپیوندند را توضیح میدهد ت خ اورا منحل کند و اعضایش به 

بـه ایـن . »را انتخاب کردند تا با رهبری رفرمیستی آن که دشمن اصلی اسـت مبـارزه کنـد ت خ اوو به همین خاطر . بتواند در آن به بهترین شکل فعالیت کند
نماینـدۀ . انتقاد خود را بیان کردند پومدر این مورد نیز برخی از اعضای . امتناع میکرد ت نه سهاز هر گونه اصطکاک با  پومترتیب یک بار دیگر معلوم شد که 

و اشاره میکند که رابطه ایـن . بوده است ت خ اوتصمیم ورود به » ت نه سهنزدیک شدن «هشدار داد که یکی از تبعات  ١٩٣۶مادرید در کمیتۀ مرکزی دسامبر 
در طرف دیگـر، خـوزه ربـول، در گزارشـی کـه در اکتبـر . های رزمندۀ این دو سازمان وجود ندارد ای در باالست و پیوندی میان توده رابطه ت نه سهسازمان با 

را بـه خـاطر وجـود دو سـازمان   فدارسیون وحـدت سـندیکاییرا سرزنش کرد چرا که  پومرۀ مرکزی ارائه میدهد معتقد است که باید رهبری به کنگ ١٩٣٧
ایـن و اضافه میکند که بـا . »، آری به یک مرکز سندیکایی ت خ او، نه به  ت نه سهنه به  «منحل کرد در حالی که خط درست عبارت بود از  ت خ اوو  ت نه سه

و ما نیـز  -هر چند در همان وقت نیز در مناطق زیادی عمال منحل شده بود  -وجود میداشت  فدارسیون وحدت سندیکاییشعار دالیل زیادی برای حفظ 
 .»به عنوان مدافعان وحدت سندیکایی دیده میشدیم

در جبهـۀ آراگـون در  پـوممورو، تروتسکیست آمریکایی، بر اساس اطالعاتی که مستقیما ار جبهۀ آراگون دریافت کرده بود نوشت کـه میلیشـیای فلیکس  ١٨
، یاانقـالب و ضـدانقالب در اسـپان(شورای سربازان جبهۀ آراگون انتخاباتی برگزار نکردنـد و در واقـع رهبـری آنـان برگـزاری انتخابـات را ممنـوع کـرده بـود

را سرزنش میکند  پومرهبری  ١٩٣٧در اکتبر  پوم، در گزارشی برای کمیته مرکزی *خوزه ربول. اورول نیز از چنین شوراهایی صحبت نمیکند.]). انگ[٧١.ص
وم در آنجـا نـه بـه دنبـال در واقع به نظر میرسـد کـه پـ. »اجازه داد که جلوی فعالیتهای سیاسی میلیشیا را بگیرند گردان لنینبه اعضای حزب، رهبر «که چرا 

نشـریۀ : از ایـن نظـر اسـتثناء بـود پـومالبته سـازمان مادریـد ). ٢۶٣.، صدر ستایش کاتالونیا(گسترش میلیشیای خود بود و نه به آنها آموزش سیاسی میداد
های رزمنـدگان در میـان میلیشـیای  خابات کمیتهعالوه بر این به طور خستگی ناپذیری از انت. ای بود در این جبهه نشریۀ سیاسی خیلی رزمنده پوممیلیشیای 

  .خود دفاع میکرد

بـه  ١٩٣٩در سـال . چهرۀ اصلی گرایش چـپ در درون حـزب ١٩٣۶-٣٧در سالهای . خوزه ربول از مسئولین پوم از همان آغاز تاسیس و مدیر نشریات آن* 
  .گشتاپو بازداشت میشودبه دست . فرانسه مهاجرت کرده و در جنبش مقاومت سوسیالیستی شرکت میکند
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همانطور کـه میـدانیم پـوم از آغـاز جنـگ . در ابتدای تاسیس این سازمان باشد پوماین جمله تروتسکی درست نیست مگر آن که منظورش سیاست کلی  ١٩

یون کوشش برای یک هدف این فدارس. سازمان یافته بود)FOUS( فدارسیون کارگری وحدت سندیکاییداخلی سندیکایی مختص به خودش نداشت و در 
  .مرکز سندیکایی واحد بود

الملل چهارم مورد بحث قرار گرفتـه بـود و در  اتفاقا این موضوع در بخش فرانسۀ بین. به میل خود خواهان چنین چیزی بوده باشد پومنمیشود تایید کرد که  ٢٠
در  پـوم. را ترجیح میـداد" میلیشیای سندیکاها و احزاب"مطرح شد و اتفاقا تروتسکی بود که به جای آن فرمول " میلیشیای خلق"فرمول  ١٩٣۴فرانسه در سال 

ایـن . ای واحد میلیشـیایی خـودش را سـاخت اقع ناچار شد میلیشیای خودش را بسازد چرا که از همان ساعات اولیۀ شورش فاشیستها، هر سازمان کارگریو
دت آسیب پذیر را به ش پومعالوه بر این، داشتن میلیشیای متمایز در جبهه . بیشتر دردسر داشت تا مزّیت؛ خاصه در مورد تقسیم تسلیحات پوموضعیت برای 

سالحهایی که اضافه مانده بود را به پوم داد که آن هم  حزب سندیکالیستبه عنوان مثال میلیشیای پوم در مادرید بدون سالح ماند چون . و وابسته ساخته بود
. نفر کشته شدند ٩میلیشیا  ١٠ماه از هر  در جبهۀ مادرید خیلی زیاد بود؛ در عرض شش پومتصادفی نیست که تلفات . رسید پومبه تعداد اندکی از میلیشیای 

ژانویـه  ٢١ی الباتایـااینگونـه اسـت کـه . شـد پـومعالوه بر این جورج اورول نشان داده که چطور کمبود سالح در جبهۀ آراگون باعث تلفات سنگین مبارزان 
مبارزان و هواداران در واحـدهای دیگـر تقسـیم «:را منتشر میکند که در آن برای خروج از این وضعیت راه حلی ارائه شده و آن اینکه  پومقطعنامۀ کمیۀ اجرایی 

انهای و نکتۀ آخر این که حفاظت از ساختم. »شوند مگر در حالتی که این امکان باشد که با کنترل مستقیم و با کادرهای خودمان بتوانیم گردان کاملی بسازیم
ناشی میشد و این منصفانه نیسـت کـه تروتسـکی  -تعدی مکرر به رزمندگان و دفاتر  -سازمان توسط افراِد مطمئن ضرورتی است که از شرایط جنگ داخلی 

  .را به خاطر این که از میلیشیای خودش برای حفظ دفاتر و ساختمانهای خودش استفاده کرده سرزنش میکند پوم
استالین که تازه از سیبری بازگشته بود، و کـانف، . پیش از بازگشت لنین به روسیه، بلشویکها در پتروگراد کنفرانسی تشکیل دادند ١٩١٧مارس  ٢٨در روز  ٢١

قدرت به دو ارگان قسمت شده که هیچ کدام تمام قدرت را در دست «: استالین در گزارش این کنفرانس گفت. میخواستند حزب را به سوی مصالحه بکشانند
سـوویت در واقـع ابتکـار عمـل . وظایف میان ایـن دو ارگـان تقسـیم شـده. میان این دو ارگان اصطکاک و نبردی وجود دارد و باید وجود داشته باشد. رندندا

در واقـع  حکومـت موقـت. دگرگونیهای انقالبی را در دست گرفته و اکنون فرماندٔه انقالبی مردم شورشی و ارگانی است که بر حکومت موقت نظارت میکنـد
حکومـت موقـت . آورد و نظـارت میکنـد سـوویت نیروهـا را بـه حرکـت در مـی. نقش تحکیمبخش دستاوردهای مـردم انقالبـی را بـر عهـده گرفتـه اسـت

ف کردن وقت خریدن با متوق«این گزارش خواهان . »خوران و آشفته نقش تحکیمبخش دستاوردهای مردمِی تا به امروز متحقق شده را بر عهده دارد سکندری
. حکومت موقت آنقدرها که تصور میکنیم قابل اعتماد نیسـت«بود و با مطرح شدن مسئلٔه قدرت مخالف بود و میگفت» فرایند گسستن از بورژوازی متوسط
اسـت کـه حـزب  این خط، که همان خطـی. »های فرانسوی و انگلیسی و انفعال شهرستانها و ایجاد حس همدلی است تمام نیرویش بر پایٔه حمایت سرمایه

 Voprosy Istorii: از صورتجلسـه کنفـرانس.(لنین درهم خرد شـد تزهای آوریلکمونیست اسپانیا و دیگر مدافعان جبهٔه خلق از آن دفاع کردند، توسط 

K.P.S.S., n°5, 1962, p. 112( 

 .به فرانکو در شکستن اعتصابهای معدنچیان آستوریاس کمک بزرگی کرد ،های ذغالسنگ لهستان به اسپانیا در سالهای آخر، ارسال محموله ٢٢

که ژنرال کاسادو، احتماال با حمایت بریتانیا، آن را برای  پذیرفتژنرال میاخا پیش از پایان جنگ داخلی حزب کمونیست را ترک کرد و ریاست خونتایی را  ٢٣
یکی از همکاران اصلی وی، ژنرال روخـو، پـس از پایـان جنـگ بـه  .جنگ داخلی ساخته بود حذف رهبران حزب کمونیست و نگرین و مذاکرده برای خاتمهٔ 

  .بازگشتاسپانیای فرانکیست 
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