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٣

١

اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دارد رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .iﻧﯿﺮوهﺎی دروﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺰ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه در ﺣﺎل رﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺎ
هﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮۀ ﺧﻄﺮات ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد .ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮف
ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﺎدﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻨﮫﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﻨﯽاﻧﺪ و
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﺪای از اﯾﻨﮫﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ
دروﻧﯽ وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ و اﯾﻦ روﺣﯿﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﺎ ارزﺷﯽ
ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم اﺳﺖ .دﻓﺎع از اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی وﻇﯿﻔﮥ هﺮ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ از
وﻓﺎداری ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﻘﻨﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف هﻤﻪ آﻣﻮزههﺎ
ِ
و ﻣﯿﺮاث اﮐﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﮫﺎن ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ
ﺧﻄﺮی در ﮐﻤﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ؛ ﺧﻄﺮی ﮐﻪ از رهﺒﺮی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻣﯽآﯾﺪ .هﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ،
ﺣﺘﯽ اﻣﯿﺪﺑﺨﺶﺗﺮﯾﻦ اﻧﻘﻼبهﺎ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد .اﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﮥ اﻧﻘﻼب  ١٩٢٣آﻟﻤﺎن و از آن واﺿﺤﺘﺮ
اﻧﻘﻼب  ١٩٢۵-١٩٢٧ﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ هﺮ دو ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ ،رهﺒﺮی ﻏﻠﻂ ﺑﻮد.
اﻣﺮوز ﻧﻮﺑﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .رهﺒﺮان ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن از ﺧﻄﺎهﺎی ﺧﻮد هﯿﭻ درﺳﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻄﺎهﺎی ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ آﻧﮫﺎ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ وﺧﺎﻣﺖ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ .اﯾﻦ رهﺒﺮان ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ دارﻧﺪ ﻓﺮﺟﺎم اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺪارک ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو را ﺑﺎ ﺗﺌﻮری ﺑﺪﻓﺮﺟﺎم »دوران ﺳﻮم« ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ؛ ﺗﺌﻮریای ﮐﻪ
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رهﺒﺮی ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ؟ درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ را ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﺗﮫﺎﺟﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز دﯾﺪه
ﺑﺤﺮان ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺸﺪ.ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت اﺻﻼ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﺬرد .ﻣﺎﻧﻮﺋﯿﻠﺴﮑﯽ – و ﻣﺎﻧﻮﺋﯿﻠﺴﮑﯽ
اﻣﺮوز در ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻧﻘﺶ رهﺒﺮی را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد -اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ روﯾﺪادهﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺘﻨﺎ
ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از روﯾﺪادهﺎی آورﯾﻞ درﺑﺎرۀ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی هﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ
اﻧﻮاع ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاه ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮥ آﺧﺮ ﺗﻼش ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد اﺗﺤﺎدش را ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ» :اﯾﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮای
ﺣﻔﻆ ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ)ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻟﻤﺎن(« اﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﮫﺎﻧﻪای داد ﮐﻪ –
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ -ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﯾﻨﯽ ﻣﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .iiﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد هﺮﮔﺰ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ از دﯾﮕﺮان ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽهﺎﯾﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن روز و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻮع روﯾﺪادهﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ :ﺑﯿﻤﺎران ﻧﺎدان و ﺧﺮاﻓﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺠﺰه
دارﻧﺪ! ﻣﻘﺼﻮد از ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﮫﻢ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻠﯽ روﯾﺪادهﺎ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﻣﺴﯿﺮ در
ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
روﯾﺪادهﺎی »ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ را رهﺎ ﮐﻨﺪ دو ِ
 ١اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪای اﺳﺖ از:
Trotsky, Leon(May 1931), the Spanish Revolution and the Dangers Threatening It, New York, Pioneer
Publishers
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی آن ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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اﻧﺪازه ﻣﮫﻢ دارد :ﺑﻮرژوازی در زﯾﺮ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﺸﻢ ﺗﻮدههﺎ ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮی ﻣﻨﻔﻮر را ﺑﺪل ﺑﻪ
ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮری ،ﮐﻪ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮدههﺎ
ﺳﭙﺮ ﺑﻼ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ داﺷﺘﻨﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﺧﻄﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺷﮑﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﯾﮋهای ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﺸﺎر ﺗﻮدههﺎ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ از دﯾﺪن اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺎت آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻗﺎﻋﺪۀ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﻮﯾﺘﺮ ﺷﺪن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوهﺎی ﺧﻮدت را زﯾﺎده از واﻗﻊ ﺑﭙﻨﺪاری .اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻮرد
ّ
ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻘﻠﺪان ﺻﺪق ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻮﺋﻠﺴﮑﯽ در آﺳﺘﺎﻧﮥ روﯾﺪادهﺎ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﮫﻤﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ
ﭘﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ درﺑﺎرۀ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،ﺑﯿﻮﻗﻔﻪ
اﻓﺘﺎد ،اﻣﺎ در ﻓﺮدای ﮐﻮدﺗﺎِ ،
ﮔﺰارش ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻄﻮر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و دهﻘﺎﻧﺎن دارﻧﺪ
iii
ﺳﻮوﯾﺘﮫﺎ را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ.
ﭘﺮاودا اﯾﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﺮد و ﭼﯿﺰهﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﺮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
»ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﮫﺎ« ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﻮرا راه اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،آن هﻢ ﺑﻪ هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﻮرا اﻋﻀﺎیﭼﭗ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و هﻨﻮز هﻢ ﻣﯽاﻧﺪازد ...ivو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١۴ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ
ّ
وﯾﮋهای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در آﺗﺶ« ﮐﻪ در آن ﻋﺼﺎرۀ ﺗﻤﺎم اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻧﺎداﻧﯿﮫﺎی ﻣﻘﻠﺪان ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ
اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درآﻣﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭘﺮاودا ﻣﯿﺨﻮاهﺪ از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺮف ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮدههﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ« .ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﭘﺮاودا ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای » ﺧﻠﻌﺴﻼح
ارﺗﺠﺎع ،ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻗﺪام ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ
روز ﮐﺎری هﻔﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،و ﻏﯿﺮه «.و »ﻏﯿﺮه«  -اﯾﻦ درﺳﺖ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﻌﺎرهﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،هﺮﭼﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ هﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و آن اﻧﺴﺠﺎﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از درک
ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮدههﺎ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽآور اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﺮاودا ﺣﺘﯽ اﺳﻤﯽ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻮرﺗﺲ]ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ[ ﻧﻤﯿﺒﺮد؛ ﮔﻮﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی در ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎری ﺑﺎ آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﭼﯿﺴﺖ؟
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻇﻮاهﺮ اﻣﺮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ آﻣﺪن ﺟﻤﮫﻮری از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراهﺎی ﺷﮫﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .vاﻣﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮی دارد و ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﺘﺮ از ﺳﻘﻮط ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺑﺮﻧﮕﺮ
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺤﻼل »ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ«ِ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻄﻮر ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل در ﺟﮫﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺨﻮاهﺎن ﺑﻮرژوا و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوز ﮐﺎرﮔﺮان زﯾﺎدی در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﺟﻤﮫﻮرﯾ
ِ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪوق رای ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻗﺎدر اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻮهﻢ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .آﻧﭽﻪ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﺗﺴﮫﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺑﺎ روی ﮔﺮداﻧﺪن از
ﮐﻮرﺗﺲ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد.
اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻘﺎﻟﮥ »ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ« )ﺷﻤﺎرههﺎی  ٧ﺗﺎ  ١٠ﻣﻪ( ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ از ﻧﯿﺮوهﺎی دروﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ هﻢ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﻤﯽ از ﮐﻮرﺗﺲ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد؟ در واﻗﻊ ﭘﺮاودا اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺪ اﻣﺎ
ﮐﻼ درﺑﺎرۀ ﺷﻌﺎرهﺎ و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ
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٥

ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯿﺘﻮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺘﻮان آن را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﮑﻮت از ﮐﻨﺎر آن
ﮔﺬﺷﺖ!
ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﺮﻧﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﻮد .از ﭘﯿﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺧﻮاهﺪ
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ِ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﮕﺮ و
ﮐﻮرﺗﺲاش را ﯾﮑﺴﺮه ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .در ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻮرﺗﺲ ﭘﯿﺸﻘﺪم
ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺎﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ ﺑﺮ آن
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﯿﻢ .viاﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﺮاﮐﺖ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺑﺮﻧﮕﺮ اﻗﺘﺪار آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻓﺖ .آﻧﻮﻗﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ »اﯾﻨﮫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ رهﺒﺮی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻪ ﺑﯿﺮاهﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در آن آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﻮرا اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻮﺳﺲ را ﻓﺮا ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ .آﯾﺎ اﻣﯿﺪی هﺴﺖ ﮐﻪ
دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب از راه ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺷﻮد؟ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ .وﻗﻮع ﺟﻨﺒﺸﮫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺮدﻣﯽ اﺻﻼ
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺪون ﺣﺰب ،ﺑﺪون رهﺒﺮی ،اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺸﮫﺎ ﺑﻪ دوﻣﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﻮاهﻨﺪ رﺳﯿﺪ .در
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺳﺮ دادن ﺷﻌﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮد.

ﻋﻘﺒﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﮫﺎ و ﻋﻘﺒﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﺿﺪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ
ﻋﻘﺒﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺮﺿﯽ ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻘﺒﻤﺎﻧﺪﮔﯽ ﺿﺪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ از آن ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﺟﺎم
آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪهﺪ .اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و
در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﮑﻞ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ داده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺿﺮورﺗﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ
ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﺎﺷﺪ و در هﻤﯿﻦ ﺣﺎل آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن رای
ﺧﻮاهﻨﺪ داد .در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ هﻤﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﻮهﻤﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
اﻧﺘﺰاﻋﯿﺎت ﺿﺪﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت و ﻧﺎﻣﻪهﺎ اهﻤﯿﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدۀ ﺷﻌﺎرهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را در رﺷﺪ آﯾﻨﺪۀ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ و اﺳﺎﺳﯽای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﮫﯿﻼت ﺑﯿﮑﺎری ،روز ﮐﺎری هﻔﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،اﻧﻘﻼب
ارﺿﯽ ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﻣﻠﯽ ،در آﮔﺎهﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ – و هﻤﯿﻨﻄﻮر آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ -ﺑﻪ
ﮐﻮرﺗﺲ آﯾﻨﺪه ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .در دوران ﺑﺮﻧﮕﺮ ،ﮐﻮرﺗﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ آﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺲ ﻣﻮﺳﺲ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯿﺸﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺣﻖ رای را ﺑﻪ
ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد! ﺑﻠﻪ ،هﻤﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﻼلآور ﺣﻖ رای .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﻮوﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﺗﺮ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﻮوﯾﺖهﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از آﺳﻤﺎن ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ رﺷﺪ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ اﺟﺎزۀ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﮫﺎﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎری ﻣﺜﻞ ﺣﻖ رای ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺨﻔﯽ
ﺑﺮای هﻤﮥ ﻣﺮدان و زﻧﺎن هﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر در ﺧﻄﺎﺑﻪهﺎ و ﻣﻘﺎﻻت و ﺗﺮاﮐﺘﮫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪهﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺗﻮدههﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺪرت ﺳﺎزﻧﺪۀ ﮐﻮرﺗﺲ را زﯾﺎدی ﺑﺰرگ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،هﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﮫﻤﯿﺪه و هﺮ زن دهﻘﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽای ﻣﯿﺨﻮاهﺪ در
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮهﻤﺎت ﺗﻮدههﺎ هﻤﺮاه ﻧﻤﯿﺸﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از هﺮ ﻋﻨﺼﺮ
ﭘﯿﺸﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻮهﻤﺎت ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﮫﺎی درﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ وﮔﺮﻧﻪ ﻧﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﻞﻓﺮوﺷﺎن
ﺧﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﻦ رایدهﯽ دل ﺻﺪهﺎ هﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺮد و زن و دهﻘﺎن را ﺑﻪ
ﺑﯿﭽﺎرهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢِ .
دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ آورد .و اﯾﻨﮫﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ؟ اﯾﻨﮫﺎ هﻤﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﻌﺎﻟﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼب دوم را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﺴﻨﺘﺮﻧﺪ وﻇﯿﻔﮥ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺑﯽﭼﻮن ﭼﺮای ﭘﯿﺸﮕﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﺖ.
اداﻣﻪ دهﯿﻢ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﻣﻮرا ﻣﯿﺨﻮاهﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮرﺗﺲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻮدههﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده ،و هﺮﭼﻨﺪ هﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﮫﻢ،
ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ آﻏﺸﺘﻪاﻧﺪ از اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﻮرژوازی ﺑﺮای ﺣﻘﻨﻪ
ﮐﺮدن »ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻮردهﺎ« ﺑﺮ ﮔﺮدۀ ﻣﺮدم ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﯽ در
ِ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اهﻤﯿﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ را در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ دردﺳﺮهﺎ اﻧﺪازد و
دﺳﺘﮑﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن – اﯾﻦ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ – اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛ و
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ هﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮدههﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﮥ روز ﮐﺎری هﻔﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮاودا ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﮫﻢ و ﻣﺒﺮم
اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪای را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ؟ ﭘﺮاودا ﻓﻘﻂ از روز ﮐﺎری هﻔﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ ،از ﮐﻤﯿﺘﻪهﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و از
ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﺶ ﺣﺘﯽ
ﮐﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻮرﺗﺲ ﻧﻤﯿﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯿﺮود ،آن را ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺪل ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای آن ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،هﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ از رای دادن ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ – ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻮرژواﯾﯽ وی را ﺑﺮای
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاهﺪ ﻣﺠﻠﺲ دوﻣﯽ را ﺑﺮ وی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ –
ﻓﺮداروز ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ رﯾﺎﮐﺎری ﺑﻪ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﺮدادن ﺷﻌﺎری ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن واﻗﻌﯿﺎﺗﯽ از ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﺮای
ﺗﻮدههﺎ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﺧﻮد از ﺗﻮدههﺎ و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﻮدههﺎ از ﺳﻼح اﺳﺖ.
ﺷﻌﺎر ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﻣﺮوز در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اهﻤﯿﺘﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺷﻌﺎر
ﻧﯿﺰ اﻣﺮوز در ﺣﻮزهای دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻗﺮار دارد .ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ از ﻣﺮدم ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و ﺑﺎﺳﮏ
ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺧﻮد را از اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺣﻖ
ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده اﺳﺖ .ﺑﺎ رایﮔﯿﺮی ﺳﺮاﺳﺮی و ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ هﺴﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روش دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻮوﯾﺖهﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ارﮔﺎن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﻠﯽ و هﻤﯿﻨﻄﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ هﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ دﻟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺳﻮوﯾﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ راهﺣﻞ هﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮوﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻓﻘﻂ در آﯾﻨﺪه آن را ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز ﭘﺎﺳﺦ داد .در ﻣﺎه ﻣﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﮫﺮدارﯾﮫﺎی اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺮدهﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
هﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮدم
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ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد؟ ﺷﻌﺎر ﺣﻖ ﻣﻠﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺑﺪون ﺷﻌﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ
آن اﺳﺖ و ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ درش ﻣﯽآورد ﺷﻌﺎری اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﻌﻨﺎ ،ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺎک ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﮑﺴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ .دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﺎ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻮرﺗﺲ درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺌﻠﮥ ارﺿﯽ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ .آﯾﺎ دﺷﻮار اﺳﺖ ﻓﮫﻤﯿﺪن اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﺿﯽای ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ از ﺗﺮﯾﺒﻮن ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه
اهﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ارﺿﯽای داﺷﺖ و دوم
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﮐﻮرﺗﺲ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﻮرﺗﺲ ﻣﺴﺌﻠﮥ ارﺿﯽ را ﺣﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ
ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﺴﻮراﻧﮥ ﺗﻮدههﺎی دهﻘﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺗﻮدههﺎ ﺑﺮای وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﯾﮏ
رهﺒﺮی دارﻧﺪ .ﺗﺮﯾﺒﻮن ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ هﻤﭽﻮن ﭘﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮده هﺎﺳﺖ و از هﻤﯿﻦ ﭘﻞ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮاز ﺳﺮ ﮐﻮرﺗﺲ ﻋﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺟﻮهﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ
ﭘﺎرﻟﻤﺎن در هﻤﯿﻦ اﺳﺖ.
و ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ ،ﺳﮑﻮت رهﺒﺮی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد؟ ﺑﺎ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رهﺒﺮی اﺳﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت زﯾﺎدی ﺷﻌﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن
را ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻨﮕﺮۀ ﺷﺸﻢ ،ﺷﻌﺎر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎری
»اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ« رﺳﻤﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ در ﻣﻮرد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎﺳﯽ از ﭼﯿﻦ و هﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻨﮕﺮۀ ﺷﺸﻢ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎ ﮐﻪ دﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﺮات ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﺘﺎرﯾﺴﻢ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻮرد آن ﺳﮑﻮت
vii
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺑﮕﺬار اﻧﻘﻼب از دﺳﺖ ﺑﺮود ،اﻣﺎ زﻧﺪه ﺑﺎد ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮی رهﺒﺮان!

ﭼﻪ ﻧﻮع اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯿﺶ روی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ؟
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺮهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺧﺼﻠﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﻋﯿﻨﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ]![ ،درﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد]![ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻌﻠﯽ آن اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺪاﻧﯿﻢ)«.ﭘﺮاودا ١٠ ،ﻣﻪ  (١٩٣١هﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهﯽ رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻓﻌﻠﯽاش« اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﺮاودا ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ »ﻣﺮزﺑﻨﺪیای« اﺷﺎره ﮐﻨﺪ،
آن هﻢ در اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﺤﺘﺎﻃﯽ؟ » ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،درﺳﺖ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد« ...در
واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻘﻠﺪان از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺷﺎن ﻓﺮازی از ﻟﻨﯿﻦ درﺑﺎرۀ »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﻟﻨﯿﻦ را ﻓﮫﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﺳﮫﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﯾﺎ آن
را ﻗﻠﺐ ﮐﺮده و از ﻣﻔﮫﻮم »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﺣﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺎهﺎی اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﯽﭘﺮده ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ رﯾﺰهﮐﺎریهﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ :اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮگ
و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ هﻤﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻘﻠﺪان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﮑﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻧﮓ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ »ﻓﺮاروﯾﺪ«؛ و ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ – اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯿﮑﺮد –
ْ
اﻧﻘﻼب »ﻋﻨﺎﺻﺮ راﺳﺖ« ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺟﺪا ﺷﺪه و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﭗ« ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ
ﻃﺮف
ﮐﻪ از ﯾﮏ
ِ
ﺷﺪ :ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺌﻮری ﻣﺤﺸﺮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ-
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ﻣﺎرﺗﯿﻨﻮف ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی زﯾﺮﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺌﻮری ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻣﺎرﮐﺲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺼﻠﺖ رژﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ
هﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎق ﺧﺼﻠﺖ هﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺧﺼﻠﺖ آن ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ دارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻗﺪرت ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﺳﺖ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻃﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ
»ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« ﻃﺒﯿﻌﯽ .ﻣﻘﻠﺪان اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ -ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ
دﯾﺪﯾﻢ و ﺣﺎﻻ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .و ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزان داﻧﺸﻤﻨﺪ ﭘﺮاودا ﺷﺐﮐﻼهﯽ ﺑﻪ ْ
ﺳﺮ دﻣﺎﺳﻨﺠﯽ زﯾﺮ
ِ
زﺑﺎن ﺳﺎﻣﻮرا ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﺧﻮد ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ »ﻓﺮاروﯾﺶ«
اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻪ! و اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن – ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﻋﻠﻮﻣﺸﺎن را ﻗﺪر ﺑﺪاﻧﯿﻢ – ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ :ﻧﻪ ،هﻨﻮز ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ!
ﭘﺮاودا ﭘﺲ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ارزﺷﻤﻨﺪی وارد ﺣﻮزۀ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻣﯿﺸﻮد و
ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﺪ» :اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری روز ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻮرﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ]![ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﻋﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﺪاران و ﺑﻮرژوازی)«.ﭘﺮاودا ١٠ ،ﻣﻪ  (١٩٣١در اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ »ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری روز« در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫﺘﺮ و درﺳﺖﺗﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮥ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت »ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری روز« در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﮐﻪ در وﺿﻌﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺮار دارد هﻨﻮز ﻃﺒﻘﮥ ]ﮐﺎرﮔﺮ[ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد و
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ هﻨﻮز ﺗﻮدههﺎی ﻣﺤﺮوم روﺳﺘﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ » ﻓﻮرﯾﺘﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن
ﻋﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﺪاران و ﺑﻮرژوازی«؟ آﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﮔﺰاره اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮرژوا-ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاه ﻓﻌﻠﯽ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن« در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ اﺳﺖ؟ و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ »ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ« ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﻘﻼب
اﻧﻘﻼب واﺳﻄﮥ
ِ
ِ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ» ،ﺗﮑﻠﯿﻒ روز« در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ روز اﺳﺖ؟ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ؟ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن »ﻋﻠﯿﻪ زﻣﯿﻨﺪاران و
ﺑﻮرژوازی« دﻗﯿﻘﺎ از ﮐﺪام ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺗﻔﺎوت دارد؟ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽای ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮐﺪام ﺣﺰب ﻗﺮار اﺳﺖ اﻧﻘﻼب اول را رهﺒﺮی ﮐﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت آن از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب دوم
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻔﺎوت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش اﯾﻦ دو اﻧﻘﻼب ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﻼش ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﮫﺎ ﺑﯿﺤﺎﺻﻞ
اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺑﮫﺎم ﻓﮑﺮی ﺑﺎ واژۀ »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ هﻤﮥ
اﺣﺘﯿﺎﻃﮫﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ در آروزی ﻓﺮاﯾﻨﺪیاﻧﺪ ﮐﻪ در آن اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از
اﺻﻼﺣﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ اﺳﺎﻣﯽای هﻤﭽﻮن ﮐﻮﻣﯿﻦ ﺗﺎﻧﮓ» ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«» ،اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و
دهﻘﺎﻧﺎن«» ،اﻧﻘﻼب ﺧﻠﻘﯽ« ،ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد -و آﻧﭽﻪ ﺟﺎﻟﺒﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﮥ
ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺪرت را از ﻃﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ ﻏﺼﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺎهﺮاﻧﻪای ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم
اﻟﺒﺘﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی هﻤﺰﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ دهﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ هﺴﺖ .اﻣﺎ در اوﺿﺎع ﻓﻌﻠﯽ ،اﻧﻘﻼب دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﻧﻘﻼب
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻖ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ هﺪف ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺎرﮔﺮان و
دهﻘﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،درﺳﺖ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﻧﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در روﺳﯿﻪ
»ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن« ﻧﮫﺎدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﺎ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻗﺮار
ﻧﻤﯿﺪهﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ دو را ﯾﮑﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﯾﻢ .اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
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در اﯾﻦ ﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را در دل ﻣﺴﺌﻠﮥ »اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم« ﻣﯿﺎﺑﯿﻢ .ﻣﻘﻠﺪان اﻣﺎ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ
ﺗﺌﻮری ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮوﻏﻠﺘﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﮐﻪ اﯾﻨﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﮥ »ﺑﻠﻮک
ﭼﮫﺎر ﻃﺒﻘﻪ« در ﭼﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯿﺪهﻨﺪ .اﻣﺎ آن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ اﯾﻨﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﺮ روﯾﺪادهﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﺣﻮزۀ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن
ْ
ﻣﺘﻮن ﮐﮫﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯿﺒﺎﻓﻨﺪ ﺑﯿﺮون اﻓﺘﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ هﻢ اﯾﻨﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن هﻤﮥ ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻮ و ﻋﻈﯿﻤﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ
دو دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ روﯾﺪادهﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﯿﺘﻮان از ﭼﻨﮓ روﯾﺪادهﺎ ﮔﺮﯾﺨﺖ .آن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮهﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ »ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺰم« ﻧﺸﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻠﻊ
ﺳﻼح ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.

»ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ ،ﻟﻨﯿﻦ در  ١٩٠۵ﻓﺮﻣﻮل ﻓﺮﺿﯽ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوا-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و دهﻘﺎﻧﺎن« را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﮐﺸﻮری وﺟﻮد ﻣﯿﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ دهﻘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭘﯿﺶ از
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﯿﺒﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺴﺌﻠﮥ دهﻘﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺸﮫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ دهﻘﺎﻧﯽ در آن ﺳﺎﺑﻘﻪای دههﺎ ﺳﺎﻟﻪ داﺷﺖ؛
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺰب دهﻘﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽای ﺑﺎ ﺳﻨﺘﯽ دراز و ﻧﻔﻮذی ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدههﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ وﺟﻮد
داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ
در آورﯾﻞ  ١٩١٧ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﮐﺎﻣﻨﻒ و دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻮﻟﺸﻮﯾﮑﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ  ١٩٠۵دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ هﯿﭻ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ« ﺑﻪ ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﯿﻠﯿﻮﺗﻮف– ﺳﺮﺗﻠﯽ -ﭼﺮﻧﻮف وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺎهﯿﺘﺶ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮرژوازی ﺑﺮ
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺧﻮاهﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ« را ﺑﮕﯿﺮد؛
ﮐﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻣﻮل واﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﻧﺼﻔﻪ و ﻧﯿﻤﻪای اﺑﺪاع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺎرﻻﺗﺎن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻮهﻤﯽ ﺑﯿﭽﺎره .اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ از ﺗﺠﺮﺑﮥ زﻧﺪۀ اﻧﻘﻼﺑﮫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ و اﮐﺘﺒﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻨﯿﻦ از »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﭼﻨﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ هﯿﭻ ﻋﻨﻮان آﻧﭽﻪ ﻣﻘﻠﺪان و ّ
ﺣﺮاﻓﺎﻧﯽ از ﻧﻮع اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺳﺮخ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ وﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﮫﻮم اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﯾﮏ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﯾﮏ دورۀ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺒﺮم در ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده ﺧﺼﻠﺘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ :رهﺎﯾﯽ ﻣﻠﯽ
از اﻧﻘﯿﺎد اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و اﻧﻘﻼب دهﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ؛ اﻧﻘﻼب دهﻘﺎﻧﯽ و رهﺎﯾﯽ ﻣﻠﯿﺘﮫﺎی ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
روﺳﯿﻪ .اﻣﺮوز در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ هﻤﯿﻦ را ،هﺮﭼﻨﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻟﻨﯿﻦ ﺣﺘﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در
روﺳﯿﻪ ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژوا-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ.
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﯿﺮوز در آﻏﺎز از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﻨﻄﻖ
ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ :ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎزه در
دوازدهﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺶ اﺷﺘﺮاﮐﯽﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﯾﻦ
درﺳﺖ هﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ آن را ﻓﺮاروﯾﯿﺪن اﻧﻘﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯿﻨﺎﻣﯿﺪ.
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ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﻮرژوازی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻗﺪرت ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻓﺮاﻣﯿﺮوﯾﺪ :ﻧﻪ ،ﻗﺪرت ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻃﺒﻘﻪای دﯾﮕﺮ »ﻣﻨﺘﻘﻞ« ﻧﻤﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ ﺳﻼﺣﯽ در دﺳﺖ از ﻃﺒﻘﮥ دﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رژﯾﻢ ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮا ﺧﻮاهﺪ روﯾﯿﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ از
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺗﻨﮫﺎ ﺗﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک اﺳﺖ .اﺻﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻘﻠﺪان اﻣﺎ هﻤﮥ اﯾﻨﮫﺎ را ﻗﻠﺐ ﮐﺮده و از ﺷﮑﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺣﺎﻻ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎهﺎﯾﺸﺎن
آﮔﺎهﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

دو ﺷﮑﻞ :اوﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ

ْ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻇﺮاﻓﺘﮫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﯿﺎﺗﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ روز در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی
ودهﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﮐﻨﻮن وﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻓﻮری ﻗﺪرت ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺒﺮم اﻣﺮوز ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮده هﺎﺳﺖ،
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای رهﺎﻧﯿﺪن آﻧﮫﺎ از ﺗﻮهﻤﺎت ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎﻧﻪ و اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ دارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﮫﺎ
را ﺑﺮای ﺟﻨﺒﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﺮد .اﻧﻘﻼب دﯾﮕﺮی از راه ﺧﻮاهﺪ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ دهﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد دارد .ﻣﯿﺎن رژﯾﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای
ﻧﻮع وﯾﮋهای از »اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن« ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد .ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮدن روی ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻄﺒﯿﻖ دادن ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﻣﯿﻨﺘﺎﻧﮕﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺸﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب.
راه ﺣﻠﮫﺎی ﺳﻔﺴﻄﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﭘﺮاودا راه را ﺑﻪ ﺳﻮی دو ﻣﻘﺼﺪی ﮐﻪ ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ،ﺗﺎ اﻧﺘﮫﺎ آﻧﮫﺎ را ﭘﯿﻤﻮدهاﯾﻢ
هﻤﻮار ﻣﯿﮑﻨﺪ :ﻣﺴﯿﺮ اﭘﻮرﺗﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﻪ .اﮔﺮ اﻣﺮوز ﭘﺮاودا هﻨﻮز ﺟﺴﺎرت آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ
ْ
اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ »ﺗﻌﯿﯿﻦ« ﮐﻨﺪ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻓﺮدا ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻣﻮرا
ﭼﯿﺎﻧﮓ ﮐﺎی-ﭼﮑﯽ از راه ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ وﻧﮓ ﭼﯿﻦ وی واﻗﻌﯽ – ﮐﻪ هﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﭼﭗ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺮو ﺑﺎﺷﺪ-
ﭘﺮاودا ﭼﻨﯿﻦ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪهﺪ .آﯾﺎ آن وﻗﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺎ ،ﻣﺎرﺗﯿﻨﻮفهﺎ و ﮐﻮﺳﯿﻨﻦهﺎ viiiو ﺷﺮﮐﺎ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ هﻤﺎن ﺟﻤﮫﻮری ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آن »ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺸﺮوط«)ﻓﺮﻣﻮل
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻣﺎرس  (١٩١٧و ﯾﺎ »ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل«)ﻓﺮﻣﻮل هﻤﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮐﻮﻣﯿﻨﺘﺎﻧﮓ در ﺳﺎﻟﮫﺎی
(١٩٢۵-١٩٢٧ﮐﻨﯿﻢ؟
اﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮥ دﯾﮕﺮی هﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﻮاﻻت اﻣﺮوز ﻣﯿﺎﻧﻪروهﺎ ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﺮاودا ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ »اﻣﺮوز ﺗﻮدههﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ« .وﻟﯽ آﯾﺎ
ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺎر ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎر ﻓﻮری روز ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ؟
هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ،ﭘﺮاودا در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪاش اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﭘﯿﺶ از هﺮ
ﭼﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ راه ﺣﻞ را ﻧﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻓﺮاروﯾﯿﺪن« اﻧﻘﻼب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺟﺪﯾﺪی
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻌﯿﻒ هﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯿﺸﻮد :ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺰب
ِ
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٧در ﮐﺎﻧﺘﻮن ﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ در ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ)ﯾﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﺪ(» :ﻣﺎ
ﺑﺪون ﺷﮏ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻓﻌﻼ
ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺑﮕﺬار ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوهﺎی
ﺿﻌﯿﻒﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد!« در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ وﻗﺎﯾﻊ
ﺑﻌﺪی ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ وﻗﺘﮑﺸﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﮥ ﺳﺎل اول اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻋﯿﺎن ﺷﻮد،
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ﻣﺴﺌﻮﻻن ﭼﻨﯿﻦ وﻗﺘﮑﺸﯽای »ﻣﺠﺮﯾﺎن« را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽهﺎی
ix
ﺗﺮاژﯾﮑﯽ از ﻧﻮع ﮐﺎﻧﺘﻮن ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .

»روزهﺎی ژوﺋﯿﻪ« در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ دروﻧﯽ
ُ
ﺧﻮد اﻧﻘﻼب دارد و ﺑﻪ ﺗﺮدﯾﺪهﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽهﺎی رهﺒﺮان ﺧﺼﻠﺘﯽ ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯿﺪهﺪ .در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
ِ
اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻮدهای دﯾﮕﺮی ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻧﺒﺮدهﺎی  ١٩١٧ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »روزهﺎی ژوﺋﯿﻪ«
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛ روزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
درﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﻮزان در اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ درﻧﮕﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺎ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻘﻼﺑﮫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﮥ »روزهﺎی ژوﺋﯿﻪ« را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ،
هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﮫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻟﯽ هﻤﭽﻮن ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر .اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ
ّ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﻧﻘﻼب از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﻪ آن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ را از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﮥ ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه
ﻣﯿﺨﻮاهﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺗﺎ هﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪه ،و از آن ﭘﺲ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺮوهﺎی ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ .ﺑﻮرژوازی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ هﺪف از آﻧﮫﺎ ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت راﻧﺪه ﺷﺪه از ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺗﻮدههﺎ را ﺑﺮﻣﯽاﻧﮕﯿﺰد و ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آن ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﭘﺲ از ﺣﺮارت ﻧﺒﺮدهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﺗﺎزه ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻮدههﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ِ
دﻟﺴﺮد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ وﻗﺖ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راس ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ وارد آوردن
ﺿﺮﺑﮥ دﯾﮕﺮی آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﻘﻼﺑﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﻪای درﻧﮓ ﮐﺮدن ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪهﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺰﺷﯽ ﻓﮑﺮ ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮرژوازی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮج ﺧﺸﻮﻧﺘﺒﺎر دﯾﮕﺮی از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﻪاﻧﻘﻼب ﻣﮑﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎرهﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﻄﮥ آﻏﺎز ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ِ
ﭘﺘﺮوﮔﺮاد  ١٩١٧اﺑﻌﺎد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
در ﺳﺎل » ١٨۴٨روزهﺎی ژوﺋﯿﮥ« ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ اﻓﺘﺎد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ِ
و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮاژﯾﮑﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﭽﻪ »روزهﺎی ژوﺋﻦ« ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی
ﻣﮫﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎرﯾﺲ ﮐﻪ از ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ ﺳﻼح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮب و واﻗﻌﯿﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؛ ﺗﻀﺎد ﺗﺤﻤﻞﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ هﺮ روز ﻓﮑﺮ و ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﻣﯽآزرد .روزهﺎی ژوﺋﻦ  ١٨۴٨ﺑﺮای
ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻪ رهﺒﺮی ،هﻤﭽﻮن واﮐﻨﺸﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﻃﺎﻏﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﻧﺪ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﮫﺎ ،اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ،راه را ﺑﺮای ُﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯿﺴﻢ هﻤﻮار
ِ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﻔﺠﺎر ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﻤﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮدﺗﺎی  ١٨٧٠ﺣﮑﻢ روزهﺎی ژوﺋﻦ را ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﻓﻮرﯾﮥ
 ١٨۴٨داﺷﺖ .ﻗﯿﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﭘﺎرﯾﺲ در ﻣﺎرس  ١٨٧١اﺻﻼ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻨﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﻗﯿﺎم زادۀ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺮاژﯾﮏ اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از هﻤﺎن
ﺗﺤﺮﯾﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن داده ﭼﻘﺪر در آﻧﮫﺎ ﺗﺒﺤﺮ دارد وﻗﺘﯽ ﺷﺮارتاش از ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﻮﺷﺶ
درآﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ،واﮐﻨﺶ ﻗﯿﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻋﻠﯿﻪ دروغ اﻧﻘﻼب ﺑﻮرژواﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺮوﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
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در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ و ﺻﻠﺢآﻣﯿﺰ و ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ)ﻓﮫﺮﺳﺖ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت هﻤﯿﺸﻪ هﻤﯿﻨﻄﻮر
اﺳﺖ( درﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ دارد »روزهﺎی ژوﺋﻦ« ﺧﻮدش را ﺗﺪارک ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .روزهﺎی ژوﺋﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس
ّ
ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روزهﺎی ژوﺋﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎدرﯾﺪ ،ﻏﺮق در ﻟﻔﺎﻇﯿﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ از زﺑﺎن روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻋﺪه ﻣﯿﺪهﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت دهﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﺻﻮرت ﺧﻮاهﺪ داد ،اﻣﺎ ﺟﺮات ﻧﺪارد ﺑﻪ هﯿﭻ ﮐﺪام از
زﺧﻤﮫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ در ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮدن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ
ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .در راس ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽﺗﺮﯾﻦ و اﻧﻘﻼﺑﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﮐﺴﯽ
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد آرزوی ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ﮐﻪ در آن ﻣﻠﻞ و ﻃﺒﻘﺎت
ﺗﺤﺖﺳﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺷﺮ ﺣﺘﯽ
ﻧﮑﺒﺖﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮهﺎی ﮐﮫﻦ ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را هﻢ ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯿﺪهﺪ .ﺟﻨﺮال
ﻣﺎﺳﯿﺎ xﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎدرﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎدرﯾﺪ هﻢ ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن.
ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ! و ﮔﻮﯾﯽ از هﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮرﺗﺲ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ هﻤﯿﻦ ﺑﻠﻮک ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاه -ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ در اﺑﻌﺎدی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد و ﺗﻨﮫﺎ دﻏﺪﻏﻪاش ﺣﻔﻆ اﻣﻮر ﺑﻪ هﻤﺎن ﺷﯿﻮۀ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد! آﯾﺎ ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺰش ﺗﺐآﻟﻮدۀ ﺧﺸﻢ
ﮐﺎرﮔﺮان و دهﻘﺎﻧﺎن ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ؟ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﺮوی اﻧﻘﻼب ﺗﻮدههﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ
ﺟﺪﯾﺪ – اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﺰاع آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ﻧﺨﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼب آورﯾﻞ را ﺗﺒﺎه
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب دوﻣﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد را ﻣﺼﺮاﻧﻪ »ﺑﯿﻤﻮﻗﻊ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﺮد ،اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﻪ ﺗﻮدههﺎ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮد ،ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻧﺎهﻤﺎهﻨﮓ آﻧﺎرﺷﯿﺴﺘﮫﺎ و
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن  -ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻃﻐﯿﺎن ﺗﻮدههﺎ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  -ﻣﯽاﻓﺘﺎد  ،و ﺟﻨﺒﺶ در ﺗﮑﺎﻧﮫﺎی
ْ
ﺣﺰب ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﻮد را در راس ﺟﻨﺒﺶ ﻗﺮار
ﺑﯿﺤﺎﺻﻠﯽ در ﺧﻮن ﺧﻮد ﻏﺮق ﻣﯿﺸﺪ .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ
داد از دﯾﺪن اوﺿﺎع در ﮐﻠﯿﺖ آن ﺗﻦ ﻣﯿﺰد و ﺧﻮد را در ﻧﺒﺮدهﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺖ و اﻗﺒﺎل ﻣﯿﺴﭙﺮد،
ﻗﯿﺎم ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺑﻌﺎد ﺟﺴﻮراﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ ،ﺳﺮﺑﺎزان و دهﻘﺎﻧﺎن ﺗﺤﺖ رهﺒﺮی
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺪرت را در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﻘﻼب را
ﺗﺪارک ﻣﯿﺪﯾﺪﻧﺪ! ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ رهﺒﺮی درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺧﻄﺮهﺎی ﻣﮫﻠﮑﯽ ﮐﻪ از دو
ﺳﻮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﭘﺮهﯿﺰ ﮐﻨﺪ :ﻣﺜﻞ روزهﺎی ژوﺋﻦ  ١٨۴٨ﯾﺎ روزهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ در  ١٨٧١ﺑﻪ
ﺧﻮد دﯾﺪ .ﺿﺮﺑﻪای ﮐﻪ در ژوﺋﯿﮥ  ١٩١٧ﺑﻪ ﺗﻮدههﺎ و ﺑﻪ ﺣﺰب وارد آﻣﺪ ﺿﺮﺑﻪای ﮐﺎری ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻧﺒﻮد .ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن روزهﺎ ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ده هﺰار ﻧﻔﺮ .ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ رهﺒﺮی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺧﻮن زﯾﺎدی از آن رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎدرهﺎی
ﻣﺒﺎرز ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد .هﻤﯿﻦهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ روزهﺎ ﺑﺴﯿﺎر آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ و در اﮐﺘﺒﺮ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﭘﯿﺮوزی رهﺒﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
درﺳﺖ از ﻣﻨﻈﺮ هﻤﯿﻦ »روزهﺎی ژوﺋﯿﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮر ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« و ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ِ
ﻣﯿﺸﻮد در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در دﺳﺘﻮر روز اﺳﺖ ﺧﻄﺮی ﻣﮫﻠﮏ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮدههﺎ و ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ »اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ« ﻣﺠﺰا از اﻧﻘﻼب
ﺑﻮرژواﯾﯽ و اﻧﻘﻼب ﭘﺮوﻟﺘﺮی در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد ،ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای هﻤﯿﺸﻪ اﻓﺸﺎء ﮐﻨﺪ و در ذهﻦ
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزد .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﺗﻮهﻢ و ﻓﺮﯾﺐ اﺳﺖ.
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داﻣﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ آن ﺣﻠﻘﻪای ﺑﺮ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ اﻓﮑﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﯿﺸﺮوی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺎور ﻧﮑﻨﯿﺪ! درﺳﮫﺎی اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را هﻤﺮاه ﺑﺎ درﺳﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ دارد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺸﻮده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺣﻮل ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮫﺎ دهﻘﺎن ﺗﮫﯿﺪﺳﺖ را ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ درآورﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺮ
دوش ﺷﻤﺎ وﻇﯿﻔﮥ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دارد .ﭼﺸﻤﮫﺎﺗﺎن را ﺑﻪ ﺿﻌﻔﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮهﻢ
ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﺎری ﻧﺪارد .اﻧﻘﻼب هﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻣﯿﮕﺬارد و از آن ﻣﮫﻤﺘﺮ هﻤﻪ
آزﻣﻮﻧﮫﺎﯾﺶ از ﺧﻮن ﻣﯿﮕﺬرد .ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن ﺑﻮرژوازی راهﯽ ﺟﺰ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
هﯿﭻ اﻧﻘﻼب »اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ« و »ﺳﺎدهﺗﺮ« و »ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ«ی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻧﺨﻮاهﺪ داﺷﺖ و ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ هﯿﭻ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری درﺟﻪ دوم ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری
ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮی اﺑﺪاع ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد .هﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ دارد ﺷﻤﺎ را ﻣﯿﻔﺮﯾﺒﺪ .ﺧﻮد را
ّ
ﻣﺠﺪاﻧﻪ ،ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ!
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻮری ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺗﻮده هﺎﺳﺖ و
اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻤﮫﻮری ﺑﻮرژواﯾﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رﺷﺪ
ْ
اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ از هﺮ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎی ﮐﺎرﮔﺮی)ﺳﻮوﯾﺖهﺎ(اﺳﺖ .وﻟﯽ در
ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪون ﺷﮏ وﻇﯿﻔﮥ
ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻢ ﻗﺮار
دادن ﺷﻌﺎر ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎ و ﺷﻌﺎرهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﯿﻤﻌﻨﺎﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزات
ِ
ﮐﻠﯿﺴﺎ ،ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت ﻣﻔﺮط اﻧﺠﻤﻨﮫﺎی ﻣﺬهﺒﯽ و ﺻﻮﻣﻌﻪهﺎ – ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﺎﻣﻼ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ -در ﻣﺎه ﻣﻪ
ﺟﻮش و ﺧﺮوﺷﯽ xiدر ﺗﻮدههﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ از آن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫﺮه ﺑﺮد اﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ ﺑﺮود .ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ هﻤﭽﻮن ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽﺷﺪۀ
ﺟﺒﮫﮥ واﺣﺪ ﭘﺮوﻟﺘﺮیاﻧﺪ – ﺟﺒﮫﮥ واﺣﺪی ﺑﺮای اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ،ﺑﺮای اﺧﺮاج ﮐﺮدن ﯾﺴﻮﻋﯽهﺎ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﻮرﺗﺲ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎزان و ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺒﺶ دهﻘﺎﻧﯽ.
ٔ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ و از اﯾﻦ رو ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ .هﺮﭼﻪ ﻗﺪر ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻠﻄﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎ ﻧﯿﺰ هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪل ﺑﻪ ارﮔﺎﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .هﻤﯿﻦ ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ
ارﮔﺎﻧﮫﺎی ﻗﺪرت ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ،در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ – ﮐﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ وﻗﺖ – ﺧﻮد را در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻧﮫﺎدهﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻮرژوازی ﺧﻮاهﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻨﮫﺎ در آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﮓ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ
ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺧﻮاهﺪ آﻣﺪ.
ﺗﻮدههﺎ هﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺎز ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘﺘﺪر را ﮐﻪ
ﻓﺮاﺗﺮ از اﺣﺰاب و ﺟﻨﺎﺣﮫﺎ و ﻓﺮﻗﻪهﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﮔﺮان را در اﻗﺪاﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﺪ
اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرهﺎ را در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺗﻮده هﺎ ُﺑﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﮫﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ در هﺮ ﻗﺪم از
ﻣﺒﺎرزه دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺷﻌﺎر ﺧﻮﻧﺘﺎهﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ارﮔﺎن دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻗﻌﯿﺎت
ﻧﺒﺮد ﺟﺎری ،اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺪل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﻘﺪس و ﻓﺮاﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ ﻓﺮا اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﮐﺮﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮدههﺎ آن را دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد.

درﺑﺎرۀ آهﻨﮓ اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ
وﻟﯽ آﯾﺎ ﺑﺮای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ درﺳﺖ هﻨﻮز ﻓﺮﺻﺘﯽ هﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ هﻤﮥ
ﻓﺮﺻﺘﮫﺎ از دﺳﺖ ﻧﺮﻓﺘﻪ؟
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ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﭼﻪ آهﻨﮕﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .اهﻤﯿﺘﺶ اﮔﺮ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺒﺎﺷﺪ دﺳﺘﮑﻢ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮای دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﺼﮫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﯿﺮ روﯾﺪادهﺎ آهﻨﮓ ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﮥ
ﺟﺎری اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم را در ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اوﺟﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ژاﮐﻮﺑﻦهﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .در
روﺳﯿﻪ هﺸﺖ ﻣﺎه ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو آهﻨﮓ ﺗﻔﺎوت
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ روﯾﺪادهﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ژاﮐﻮﺑﻨﮫﺎ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻠﮕﯿﺮی
ﻧﻤﯿﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ درﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در
آهﻨﮓ اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی هﻢ هﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ داﻧﺴﺖﺷﺎن.
اﻧﻘﻼب  ١٩١٧روﺳﯿﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ،اﻧﻘﻼب  ١٩٠۵را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻧﻘﻼب دوم و ﺳﻮم از ﻣﺪﺗﮫﺎ ﭘﯿﺶ ﻃﻮری آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﻣﺒﺎرزه ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﯿﺶ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری ﺷﺪهای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .هﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺮوج
اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اوﺟﺶ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در  ١٩١٧آهﻨﮓ اﻧﻘﻼب را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮥ ارﺿﯽ را
ﻣﯿﺸﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻨﮕﺮهﺎ ﻣﮫﻠﺘﯽ
ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺧﺖ .ﺳﺮﺑﺎزهﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ» :اﮔﺮ ﻣﻦ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ دردم ﻣﯿﺨﻮرد؟« ﻣﻮج ﻓﺸﺎر
دوازده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺮﺑﺎز اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﻮد ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،١٩٠۵ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،دورۀ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻧﻘﻼب ،ﭘﯿﺶ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎ در آن ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ از هﺸﺖ ﻣﺎه ،ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دوﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﮐﻠﯽ در ﺗﻌﯿﯿﻦ آهﻨﮓ
ﻣﻤﮑﻦ رﺷﺪ روﯾﺪادهﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اهﻤﯿﺖ دارﻧﺪ .ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ِ
هﻨﻮز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺪﯾﺪه و از »ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽای« ﮔﺬر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وﻗﺘﯽ در ﻣﯿﺎن
روﯾﺪادهﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪ هﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد .اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و دهﻘﺎﻧﺎﻧﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن در
ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪهﺎ و ﺳﻨﮕﺮهﺎ ﺗﻠﻤﺒﺎر ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺘﻠﻌﺎم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ را
واﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﺷﺘﺎب آهﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺮای اﻧﮑﺸﺎف روﯾﺪادهﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ و از اﯾﻦ رو اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺰب
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی هﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن هﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺒﺮد اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ؛ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اوﺿﺎع ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺣﺰب ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ اهﻤﯿﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮥ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻨﺘﮫﺎی
آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﯽ ﻧﯿﺰ در هﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖاﻧﺪ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﮫﺖ اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن راههﺎ را ﺑﺮای ﻓﻮران
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻣﯿﮕﺸﺎﯾﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫﺖهﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﯿﺘﻮان ﮔﺮﻓﺖ :ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ)ﻓﻘﺪان ﺳﻨﻦ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮ ،ﻓﻘﺪان ﯾﮏ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد ﺟﻨﮓ(ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﻤﮥ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺲ ﻃﻮﻻﻧﯿﺘﺮ از آن ﭼﻪ در روﺳﯿﻪ رخ داد ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاهﺪ
اﻓﺘﺎد و هﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺧﻄﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪهﺪ.
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ دارد ،ﺿﻌﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی رﺳﻤﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ
ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪهای ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ دﯾﺪن ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،داﺋﻢ از دﯾﺮ ﺷﺪن وﺣﺸﺖ دارد ،ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮار ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﮐﻮرﺗﺲ وﺣﺸﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
در روﺳﯿﻪ ،ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﺗﺸﮑﯿﻞ آن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ﭘﺲ از ﻧﺒﺮد ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه و
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺑﺪون هﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ .در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻮرﺗﺲ ﻣﻮﺳﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮی از
اﻧﻘﻼب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮرﺗﺲ ﻣﻮﺳﺲ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻢاهﻤﯿﺘﯽ در
آن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دور از ذهﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
هﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﮐﻮرﺗﺲ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ اﻗﺪام ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﯾﻦ روﺷﮫﺎ ﺣﻞ ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،اﻧﻘﻼب ﺗﺎ ﻣﺪﺗﮫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﺧﻮاهﺪ
ﮔﺸﺖ و هﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات اﻧﻘﻼب ﺑﺸﮑﻨﺪ .ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺎدر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﻗﺪرت را از ﭼﻨﮓ ﺑﻮرژوازی درآورد ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﺎرﮔﺮان از دل و ﺟﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و اﮐﺜﺮﯾﺖ
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻧﮫﺎدهﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ،رﻓﻘﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ روﺳﯿﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ
اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ژاﮐﻮﺑﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻣﺪ .اﯾﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮدههﺎ ﺧﻮد را ﺗﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ژاﮐﻮﺑﻨﮫﺎ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎدهﻟﻮﺣﺎﻧﻪ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎی ﻣﺎدرﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻮرﺗﺲ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﻧﻘﻼب .ﺧﯿﺮ .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻮرﺗﺲ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻮﺧﺖ
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در رﺷﺪ ﺧﻮد از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ و هﻤﺰﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎ آن ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯿﮑﻨﺪ .داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺟﮫﺘﮕﯿﺮی درﺳﺖ در ﻣﯿﺎن روﯾﺪادهﺎ و ﺑﺮای ﭘﺮهﯿﺰ از اﺿﻄﺮاب و
اﻓﺘﺎدن در ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﮫﻢ اﺳﺖ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺗﺮﻣﺰی ﺑﺮای اﻧﻘﻼب ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺗﺤﺖ هﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺒﺸﮫﺎ و ﺗﻈﺎهﺮات ﺗﻮدههﺎی ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺣﺰب را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪاش در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮدههﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮﺑﺎزان در ﺣﺎل ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮده هﺎ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺧﻮد در راس ﮐﺎرﮔﺮان و
ِ
را از ﺑﺮوز ﻓﺎﺟﻌﻪای در ﻣﺎه ژوﺋﯿﻪ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮرژوازی ﻧﺒﺮد اﺻﻠﯽ را در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺮدﯾﺪی
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ در ﺻﻒ اول ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺣﺰب اﻧﻘﻼﺑﯽ هﻤﯿﺸﻪ ﺷﮑﺴﺖ در ﮐﻨﺎر ﻃﺒﻘﻪاش
را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪهﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن و درس اﺧﻼق دادن و ﮐﺎرﮔﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﯿﻐﮫﺎی ﺑﻮرژوازی
ﺑﺪون رهﺒﺮی رهﺎ ﮐﺮدن .ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در ﻧﺒﺮد ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد در اﻋﻤﺎق ﺟﺎن ﺗﻮدههﺎ رﯾﺸﻪ ﺧﻮاهﺪ دواﻧﯿﺪ و
دﯾﺮ ﯾﺎ زود اﻧﺘﻘﺎم ﺧﻮد را ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﮥ ﺧﻄﺮ از ﻃﺒﻘﻪاش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ هﺮﮔﺰ
ﺑﺮﻧﺨﻮاهﺪ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ هﯿﭻ ﻋﻨﻮان در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاژﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ.
ّ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی زﯾﺎدی ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫﺎی ﺷﺮمآور ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎی در ﻗﺪرت و ﮔﯿﺠﯽ ﺧﻔﺘﺒﺎر
آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ ﮐﺎرﮔﺮان را هﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﺧﻮاهﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﺰب – اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﺳﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد -ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺟﮫﺖ هﺪاﯾﺖ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.
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ﺑﺮای وﺣﺪت ﺻﻔﻮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺪاﯾﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف
ﮐﻢﺗﻌﺪاد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت از ﺳﯿﺮ روﯾﺪادهﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪه
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻧﺐ هﻤﺎن ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ دﻏﺪﻏﻪاش ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪن از
ﻣﻮاﺿﻌﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺰب ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ .هﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ .در
ﺳﺎل  ١٩١٧ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮاﯾﺸﮫﺎ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوههﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ ،ﺣﺘﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎ
ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﮫﺎ در ﺣﺎل ﺟﺪال ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺰب هﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﺣﯿﺎت دروﻧﯽ
ﺗﻮﻓﺎﻧﯽای ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺗﺎ آﮐﺘﺒﺮ و ﺑﻌﺪﺗﺮ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﻧﺒﺮد ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎﺣﮫﺎ و
ﮔﺮوهﺒﻨﺪیهﺎی درون ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻧﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد و ﻧﻪ اﺧﺮاج اﻧﻔﺮادی اﻋﻀﺎء .ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮدههﺎ ﺑﻪ ﺣﺰب اﻧﺴﺠﺎم ﻣﯿﺒﺨﺸﯿﺪ .ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ در درون
ﺣﺰب ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ﺑﺮای ﺣﺰب آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﺴﯿﺮهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﭙﯿﻤﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﻋﻀﺎی ﺣﺰب از ﺧﻼل اﯾﻦ ﻧﺒﺮدهﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ ﺑﻮدن
ِ
رهﺒﺮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺣﺰب ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﺘﻘﺎد اﻋﻀﺎی ﻋﺎدی ﺣﺰب  -ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮ ﺑﻪ و ﻣﺒﺎرزۀ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ  -ﺑﻮد ﮐﻪ رهﺒﺮان ﺣﺰب ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺰب را در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد رهﺒﺮی
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺰب ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮدههﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ از درﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را ﻓﻠﺞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮوهﺒﻨﺪیهﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺑﺤﺚ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ آزاد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،دﺷﻤﻨﺴﺎزی از دوﺳﺘﺎن،
و ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﺪاﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺻﻔﻮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ را ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺰب
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را از ﺗﻠﮥ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺶ ﻣﯿﺴﺎزد ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﺻﻔﻮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮل ﻣﺒﺎﺣﺜﻪای
آزاد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﺪارک ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ وﺣﺪت ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد.
واﻗﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اوﺿﺎع را دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﯿﺴﺎزد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﻌﺪاد اﺳﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮوههﺎی ﻣﺘﺸﮑﻞ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮﻧﯽ هﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻗﺮار
دارﻧﺪ -ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎدرﯾﺪ -xiiﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﯾﻦ
ﮔﺮوههﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی آﻟﻮدۀ ﻧﻈﺮات ﻏﻄﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﻠﺪان ﺑﻠﺸﻮﯾﺰم در هﺸﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮔﺴﺘﺮدهای ﭘﺮاﮐﻨﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮوههﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ »اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ«،
»دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« و ﺣﺘﯽ »ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی و دهﻘﺎﻧﯽ« ﺑﺎ ﺷﻔﺎﻓﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮود ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯿﺪهﻨﺪ .و
هﻤﯿﻦ ﺧﻄﺮ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯿﺴﺎزد .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای وﺣﺪت ﺻﻔﻮف ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺴﺎد
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﺤﺮﯾﻔﺎت اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ هﻤﺮاه ﺷﻮد.
اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﺘﻤﺎن ﮐﺮد .ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن هﻨﻮز ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺣﻞ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ هﻨﻮز ارﮔﺎن
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻄﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺸﯽ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﻣﯿﮕﺬرد و اﻧﻘﻼب آن را ﺑﯿﻤﺠﺎزات ﻧﺨﻮاهﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ .xiiiﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﻘﺎی هﻤﻔﮑﺮ ﻣﺎ در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری ﻗﺮار دارﻧﺪ :ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﺪاوم در
دوران ﭘﺮﯾﻤﻮدرﯾﻮرا ،ﺳﭙﺲ در دوران ﺑﺮﻧﮕﺮ و در دوران ﺳﺎﻣﻮرا .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻓﯿﻖ ﻻﮐﺮوا ﮐﻪ ﺗﺎزه از
زﻧﺪان آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.xivدﺳﺘﮕﺎه ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﮐﻪ در ﮐﺎر رهﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ در ﮐﺎر آزار و اذﯾﺖ و ﺷﺎﯾﻌﻪﭘﺮاﮐﻨﯽ دارد ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .اﯾﻨﮫﺎ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺷﺪت دﺷﻮار ﻣﯿﮕﺮداﻧﺪ.
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮوهﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را
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ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﻧﺸﺮﯾﻪ و ﯾﮏ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺟﻮاﻧﺎن ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ را ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮد ،ﺣﻠﻘﻪهﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﮐﺎدﯾﮑﻮی ٢ ،ﻣﻪ ١٩٣١

iاﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ »ﺧﻄﺮات داﺧﻠﯽ« ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯿﭙﺪازد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از آن –
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ هﻨﻮز از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ – ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن »ﻧﺎﻣﮥ ﺳﺮﮔﺸﺎدهای«ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و در آن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
آﻧﮫﺎ را در دور ٔه ﺟﺎری ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪهﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﺻﻪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﯾﺮاد ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا »ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻮرژوا-دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ«
اﻧﻘﻼب و ﻧﻘﺶ رهﺒﺮیﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در اﯾﻦ اﻧﻘﻼب را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﮫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻮوﯾﺖهﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ و آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﮫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮده »ﺗﺎ ﺧﺼﻠﺖ
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ آﻧﺎرﮐﻮﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺰم و رﻓﺮﻣﯿﺰم را در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ »ﺗﺤﺖ
ٔ
هﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ« ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ هﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﯾﮕﺮی اﺋﺘﻼﻓﯽ »هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﺘﯽ« ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ].ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ
آﻣﺪه از ﻧﺎﺷﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ[
iiاﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﺑﻘﯿﻪ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ .واﻗﻌﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮان اﺑﻌﺎد ﻏﻮلآﺳﺎی ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ و ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮاﻧﯽ را

ﮐﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ روﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺰﺧﺮﻓﺎﺗﯽ ﻣﺰد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .ل.ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
iiiﻟﺤﻦ و ﻣﺤﺘﻮای ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﺑﺮﯾﻞ ﭘﺮی ،ﻓﺮﺳﺘﺎدۀ وﯾﮋۀ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ،در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ هﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﺰارﺷﮕﺮ اوﻣﺎﻧﯿﺘﻪ و ﭘﺮاودا ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯿﮑﺮد در ﻧﻮع ﺧﻮدش وﯾﮋه ﺑﻮد .در ﮔﺰارش  ١آورﯾﻞ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﺮ اﺳﺎس
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ از ﻟﻨﺪن ﻣﯽ آﯾﺪ در ﺑﺎرﺳﻠﻮن ﺳﻮوﯾﺖهﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻋﻼم اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮی
ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
ivدر ﺗﺎرﯾﺦ  ١۵ﻣﻪ ٣٠ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
vﭘﯿﺮوزی ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﮫﻮرﯾﺨﻮاهﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراهﺎی ﺷﮫﺮ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺪارک دﻗﯿﻖ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ ،رﻓﺘﻦ ﺷﺎه را ﺟﻠﻮ
اﻧﺪاﺧﺖ.
viاﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻧﺸﺮﯾﮥ روزاﻧﻪای ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪهﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻘﺎﻟﻪهﺎی روزاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﻧﺎﻣﻪ

هﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .در ﺿﻤﯿﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺎﻣﻪ-ﻣﻘﺎﻻت را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.ل.ت

viiﮔﺮوه اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻣﺘﻪ)ﺑﻮردﯾﮕﯿﺴﺖ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻌﺎرهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﺮای هﻤﮥ ﮐﺸﻮرهﺎ و هﻤﻞ ﺧﻠﻘﮫﺎ رد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎ هﻤﺨﻮان اﺳﺖ هﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﮫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ-ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺘﮫﺎ ﻧﺪارد.
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﻣﺎوراء ﭼﭙﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﺒﺮا ﮐﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺗﺎزۀ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرهﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در ﻧﺎﺑﻮدی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻘﺸﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺷﻌﺎرهﺎی ﭘﺮوﻣﺘﻪ وارد اﻧﻘﻼب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در
ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را در آب ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ :اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺮق ﺷﺪن ﺷﻨﺎﮔﺮ زﯾﺎد اﺳﺖ .ل.ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
viiiدر ﭼﯿﻦ ،ﭘﺲ از »ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ« ﭼﯿﺎن ﮐﺎی ﭼﮏ ،ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻨﮫﺎی ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ »رهﺒﺮی« ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ را در ﺷﺨﺺ
رﻗﯿﺐ او ،رﺋﯿﺲ ﺧﻂ »ﮐﻮﻣﯿﻨﺘﺎﻧﮕﮫﺎی ﭼﭗ« ،ﯾﻌﻨﯽ واﻧﮓ ﺟﯿﻨﮓ وی ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ راه ﭼﯿﺎن ﮐﺎی
ﭼﮏ را رﻓﺖ .ﻟﺮو ،رهﺒﺮ ﺣﺰب رادﯾﮑﺎل در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﮐﻮﺳﯿﻨﻦ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﺑﻮد.
ixﻗﯿﺎم ﮐﺎﻧﺘﻮن در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٧ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮرژوا ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ و در رﮐﻮد ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ
از راه دور هﺪاﯾﺖ ﮐﺮد ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارﺷﮫﺎﯾﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪ.
xﮐﻠﻮﻧﻞ ﻣﺎﺳﯿﺎ ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و رﺋﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ ﺑﻮد.
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xiدر  ١١ﻣﻪ  ١٩٣١ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ،ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺑﺘﺪا در ﻣﺎدرﯾﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺷﮫﺮهﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ آﺗﺶ زدن ﮐﻠﯿﺴﺎهﺎ و ﺻﻮﻣﻌﻪ هﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.

xiiﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ – ﺑﺎﻟﺮﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﮫﻤﯽ ﺑﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ و رهﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰﺑﯽ هﻤﭽﻮن ﭼﻮن ﻣﻮرﯾﻦ و آرﻻﻧﺪﯾﺲ
آن را رهﺒﺮی ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺌﻮرﯾﮫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت رهﺒﺮی وﻗﺖ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ
ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ آن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻔﺎهﯿﻤﯽ ﮐﻪ از آن دﻓﺎع ﻣﯿﮑﺮد آﺷﻔﺘﻪ و ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در آن
وﻗﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺎدرﯾﺪ ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی
ﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ هﺴﺘﮥ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽای ﮐﻪ »ﮐﻤﯿﺘﮥ اﺟﺮاﯾﯽ« ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ روﺷﮫﺎی ﺑ
ِ
وﯾﺰه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻦ ﻧﺪادن ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﯾﺠﺎد اﻧﺸﻌﺎب در ﮐﻨﻔﺪارﺳﯿﻮن ﻣﻠﯽ ﮐﺎر از اﯾﻦ ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺷﺪ .ﮔﺮوه ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ از ﭘﻼﺗﻔﻮرم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد اﺟﺎزۀ ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﻣﯿﺪاد.
xiiiﭘﺲ از ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺧﻄﻮط اوﻟﯿﻦ ﺷﻤﺎرۀ ارﮔﺎن ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﺨﺶ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﻮ« در
اوﯾﺪو ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺣﺎوی ﭘﻼﺗﻔﻮرم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺗﺰهﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.
ِ
xivﻻﮐﺮوا ،دﺑﯿﺮ ﺳﺮاﺳﺮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺲ از  ١٠ﻣﺎه ﺣﺒﺲ در ﻣﺎه آورﯾﻞ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در  ١۵ﻣﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
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